
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam membangun serta mengembangkan perekonomian daerah 

pemerintah menciptakan sebuah Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). PNPM Mandiri adalah salah satu 

lembaga pemerintah yang bertugas untuk pemberdayaan masyarakat dalam 

penanggulangan kemiskinan, peningkatan usaha, serta perluasan kesempatan 

kerja. PNPM Mandiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu PNPM Mandiri 

Perkotaan dan PNPM Mandiri Pedesaan. PNPM Mandiri Perkotaan 

merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang 

digunakan PNPM Mandiri dalam upaya peningkatan usaha dan perluasan 

kesempatan kerja di wilayah perkotaan. PNPM Mandiri Pedesaan merupakan 

salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan 

PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan 

perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. 

PNPM Mandiri perdesaan sendiri merupakan program nasional 

pemberdayaan mandiri yang merupakan salah satu mekanisme program 

pemberdayaan masyarakat yang berfungsi untuk mempercepat 

penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah 

perdesaan. PNPM Mandiri mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur 



program pengembangan kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 

1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh presiden RI pada 

30 april 2007 dikota Palu Sulawesi Tengah. Program pemberdayaan 

masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat 

terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya program ini memusatkan 

kegiatan bagi masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan 

serta dana bantuan langsung untuk masyarakat (BLM) kepada masyarakat 

secara langsung. (Sisca, 2009) 

Dalam PNPM  Mandiri Perdesaan tersebut bekerjasama dengan Unit 

Pengelolaan Kegiatan (UPK). UPK merupakan lembaga pengelola kegiatan 

sekaligus keuangan ditingkat kecamatan yang memberikan pinjaman 

keuangan bagi kelompok masyarakat miskin atau Rumah Tangga Miskin 

(RTM) dalam rangka meningkatkan usaha kelompok guna mengurangi 

tingkat kemiskinan yang ada di perdesaan. Salah satu Kecamatan yang dibina 

oleh UPK adalah Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Pada tahun 2012 

Kecamatan Wagir mendapatkan dana alokasi sebesar Rp. 600.000.000 untuk 

program Generasi sehat dan cerdas, serta Rp. 800.000.000 untuk program 

PNPM Mandiri Perdesaan yang akan digunakan untuk kegiatan sarana fisik. 

Di Kecamatan ini terdapat beberapa  usaha produk unggulan yaitu antara lain 

Biting Dupa terdapat di desa Dalisodo, Kripik Singkong dan Sarung Bantal 

dari kain perca terdapat di desa Pandanlandung, Aneka stick Umbi-umbian 

dan Sepatu Sandal Kulit terdapat di desa Sukodadi, Genting Super kluntung 

terdapat di desa Mandalanwangi dan Taplak Meja Makan dari Batik terdapat 



di desa Gondowangi. Dari beberap desa ini peneliti melihat banyak potensi 

yang dimiliki oleh penduduk di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, tetapi 

potensi yang dimiliknya masih belum dikembangkan dengan baik. Dan 

dengan adanya UPK PNPM Mandiri, maka potensi-potensi yang ada dari 

usaha pengrajin tersebut dapat dibina, dilatih dan dibiayai oleh UPK PNPM 

Mandiri untuk berkreatifitas dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat untuk 

meningkatkan pendapatan dan pengembangan produk dan perluasan 

pemasaran mereka bahkan dapat pula mengembangkan tingkat perekonomian 

di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Hal inilah yang menjadi alasan 

penulis untuk melakukan penelitian di kawasan Wagir dengan judul “Analisis 

Perbedaan Pendapatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang 

Tergabung dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM ) Mandiri Perdesaan di Kecamatan 

Wagir Kabupaten Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang memiliki banyak potensi usaha 

yang belum dikembangkan, dikarenakan faktor kekurangan modal, kesulitan 

dalam pemasaran dan skill yang kurang yang menjadikan potensi tersebut 

kurang berkembang. Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut maka 

dapat dirumuskan masalah pokok sebagai berikut : 



1. Seberapa besar pendapatan usaha unggulan sebelum dan sesudah 

tergabung dengan UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Wagir 

Kabupaten Malang? 

2. Apakah ada perbedaan pendapatan usaha unggulan sebelum dan sesudah 

tergabung dengan UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Wagir 

Kabupaten Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, agar penelitian ini tetap terfokus 

pada tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini hanya membahas tentang 

perbedaan tingkat pendapatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebelum dan  

sesudah  tergabung dengan UPK PNPM Mandiri Perdesaan. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian: 

Adapun tujuan secara umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan pendapatan usaha 

unggulan sebelum dan sesudah tergabung dengan UPK PNPM 

Mandiri di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang 

b. Untuk mengetahui perbedaan pendapatan usaha unggulan sebelum 

dan sesudah tergabung dengan UPK PNPM Mandiri di Kecamatan 

Wagir Kabupaten Malang. 



2. Kegunaan Penelitian: 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi 

yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai referensi bagi 

berbagai pihak diantaranya : 

a. Bagi UPK PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Wagir 

Kabupaten Malang, hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan 

masukan untuk melakukan peningkatan perekonomian lebih baik 

lagi. 

b. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini bisa digunakan untuk 

menambah informasi yang penting dalam pengambilan keputusan 

untuk peningkatan usaha serta peningkatan pendapatan. 

c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan 

referensi atau untuk digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti 

selanjutnya. Khususnya dalam penyempurnaan model analisis 

pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan identifikasi rencana 

strategi ekonomi regional. 

 

 

 


