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Abstract 
 

 This evaluation study aims to describe the result of accomplishment within the implementation of the Program Usaha Mikro 
Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) when compared to the aims of  Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) in 
Kabupaten Jember, and also to describe the result about evaluation of effectiveness from PUM-RTM implementation.This study uses 
qualitative research methods with descriptive type. The research data  were gathered by in-depth interviews with informant. 
Meanwhile the informants were determined with the purposive sampling technique which is the people who were considered to know 
more about the implementation of Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) in Kabupaten Jember. Furthermore 
the triangulation technique were used in this study to ensure the validity of data, and also data analysis conducted by data reduction, 
data presentation, as well as verification and conclusion.The results obtained from this study indicates that the implementation 
process of Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) in Kabupaten Jember were not effective. It is because from the 
six aspects of effectiveness, only three of them which can be considered quite effective. 
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Pendahuluan 

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang yang 
memiliki keterbatasan untuk memenuhi kebutuhannya. 
Hal tersebut dapat terjadi karena seseorang memiliki 
keterbatasan untuk mengakses sumber daya yang ada. 
Kemiskinan tersebut merupakan masalah yang sangat 
kompleks karena penyebab kemiskinan sangatlah 
beragam. Hal ini mengakibatkan masalah kemiskinan 
tidak dapat diselesaikan dengan cepat tetapi harus 
melalui proses yang sangat panjang sehingga 
kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Oleh 
karena itu masalah kemiskinan sulit untuk diatasi 
sehingga masalah ini terus terjadi di berbagai negara 
khususnya pada negara berkembang. 

Kabupaten Jember memliki jumlah penduduk 
miskin yang cukup tinggi di antara kota/kabupaten 
lain di Jawa Timur. Kabupaten Jember memiliki 
jumlah penduduk miskin sebesar 11,28% dari jumlah 
penduduk. Hal ini berarti kondisi kemiskinan di 
Kabupaten Jember berada di atas garis rata-rata 
penduduk miskin di Jawa Timur yakni 12,28%. 
Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah 
penduduk miskin nasional maka angka tersebut berada 
di bawah rata-rata. Menurut Badan Pusat Statistik 
pada september 2014 persentase jumlah kemiskinan di 
Indonesia yakni sebesar 10,96%. Dari data tersebut 
menunjukkan bahwa Kabupaten Jember memiliki 
penduduk miskin yang masih cukup besar karena 
jumlah penduduk miskin yang berada pada rata-rata 
provinsi bahkan  masih berada di bawah rata-rata 
nasional. 

Permasalahan kemiskinan dalam hal ini ialah 
tingkat pendapatan yang rendah di Kabupaten Jember 
mendorong Pemerintah Kabupaten Jember untuk 

melakukan upaya dalam memperbaiki kondisi 
perekonomian. Dalam memperbaiki kondisi 
perekonimian di Kabupaten Jember, pemerintah harus 
meninjau sektor-sektor yang berpotensi untuk 
dikembangkan. Salah satu sektor yang berperan dalam 
menunjang perekonomian Kabupaten Jember ialah 
sektor industri pengolahan. 

Dilihat dari peranannya dalam menunjang 
perekonomian, UMKM sangatlah membantu dari segi 
penyumbang PDRB dan juga dalam penyerapan 
tenaga kerja. Hal tersebut mendorong pemerintah 
Kabupaten Jember melakukan upaya pengembangan 
UMKM. Pemerintah Kabupaten Jember membuat 
sebuah program untuk mengembangkan UMKM 
tersebut yakni Pogram Usaha Mikro Rumah Tangga 
Miskin (PUM-RTM). 

PUM-RTM adalah sebuah program pemberdayaan 
usaha masyarakat miskin yang dikelola oleh Dinas 
Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember. Program ini 
berupa pemberian kredit usaha mikro bagi masyarakat 
khususnya perempuan. Hal ini karena peran perempuan 
dalam keluarga sangatlah penting untuk membantu 
menambah penghasilan keluarga. Dalam melaksanakan 
program tersebut, didirikan lembaga-lembaga yang 
menyalurkan dana kredit usaha mikro dari pemerintah 
ke masyarakat. Lembaga tersebut yakni lembaga 
keuangan mikro masyarakat (LKMM) yang berdiri di 
tingkat dusun.  

LKMM merupakan lembaga keuangan informal 
pra koperasi yang dibentuk untuk mengelola simpan 
pinjam kepada anggota yaitu pengusaha mikro 
keluarga miskin. Masyarakat miskin dapat bergabung 
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menjadi anggota LKMM dan dapat meengakses 
bantuan kredit untuk memulai usaha mikro dengan 
mengajukan permohonan untuk memulai usaha 
kepada pengelola LKMM. 

Pelaksanaan program PUM-RTM ini telah 
berjalan selama lebih dari sepuluh tahun. Dalam 
jangka waktu tersebut program ini telah memberikan 
modal usaha mikro bagi rumah tangga miskin. 

Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin 
merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan 
yang dilaksanakan di Kabupaten Jember. Pelaksanaan 
Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin tersebut 
telah membidik sebagian rumah tangga miskin di 
Kabupaten Jember. Artinya belum semua rumah tangga 
miskin tersentuh program usaha mikro rumah tangga 
miskin.   

Tabel 1.8 Jumlah Kemiskinan dan Peserta Program 
Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin di Kabupaten 

Jember Tahun 2012-2015  

Tahu
n 

Jumlah 
Pendudu
k Miskin 

Jumlah 
Peserta 
PUM 
RTM 

Persentase Jumlah 
Perserta Pum Rtm 
Terhadap Jumlah 
Penduduk Miskin 

(%) 
2012 280.000 25.094 8,96 
2013 278.500 26.980 9,69 
2014 270.400 29.410 10,88 
2015 - 31.506 - 

Sumber : BPS dan Dinas Koperasi dan UMKM 
Kabupaten Jember  

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada 
tahun 2012 jumlah keluarga miskin di Kabupaten 
Jember mencapai 280.000 orang dan jumlah peserta 
PUM RTM sebesar 25.094 orang yang artinya hanya 
sebesar 8,96 % penduduk miskin yang terserap dalam 
program tersebut. Jumlah penyerapan ini pun 
meningkat pada tahun 2013 yakni sebesar 9,69 %. 
Demikian juga pada tahun 2014 pesentase jumlah 
penyerapan PUM RTM terhadap penduduk miskin 
meningkat pula yakni sebesar 10,88%.  Penyerapan 
jumlah penduduk miskin dalam program  usaha mikro 
rumah tangga miskin ini terbilang kecil. Hal ini karena 
rata-rata penyerapan dalam tiga tahun (2012-2014) 
hanya sebesar 9,84 %.  

Penyerapan program yang demikian berarti 
bahwa masih terdapat banyak rumah tangga miskin 
yang belum tersentuh program tersebut. Padahal 
program tersebut merupakan program yang dapat 
mengurangi pengangguran yakni dengan membuka 
usaha produktif. Selain itu, dengan adanya program 
tersebut seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat miskin sehingga dapat memperkecil 
kesenjangan ekonomi yang lebar. 

Dari kondisi inilah peneliti tertarik untuk 
meneliti Program Usaha Mikro Rumah Tangga 
Miskin. Penelitian ini membahas tentang evaluasi 
pelaksanaan program tersebut yakni dengan menilai 

kualitas policy output yang diterima oleh kelompok 
sasaran. Penyerapan program terhadap rumah tangga 
miskin masih terbilang kecil sehingga program ini 
belum dapat berjalan dengan optimal. 

Dalam studi terdahulu yang dilakukan oleh Diana 
Ageng Hikmawati (2011) yang berjudul Kredit Mikro 
(Studi Deskriptif Tentang Pemberdayaan Perempuan 
Melalui Kredit Mikro dalam Program Pemberdayaan 
Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin di Lingkungan 
Semenggu Dan Lingkungan Wonosaro Kabupaten 
Jember). Penelitian tersebut melihat pemberdayaan 
perempuan dari tiga dimensi antara lain power within 
(kekuatan dalam), power to (kekuatan terhadap), power 
with (kekuaan bersama). Dalam penelitian tersebut 
ketiga dimensi yang digunakan menunjukan terjadinya 
peningkatan kekuatan pada seorang wanita. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut 
program pemberdayaan perempuan dengan 
memberikan kredit mikro mampu meningkatkan 
pemberdayaan perempuan. 

Penelitian lain mengenai program usaha mikro 
rumah tangga miskin juga dilakukan oleh Ririn 
Handayani (2012) dengan judul Kemitraan 
Internasional Labour Organization dan Mitra Lokal 
Dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Rumah 
Tangga Miskin di Kabupaten Jember.  Dalam 
penelitian tersebut disimpulkan bahwa kemitraan ILO 
dan mitra lokal yang berlangsung singkat dan tanpa 
kehadiran sektor swasta mampu memberi hasil yang 
signifikan terhadap program pemberdayaan ekonomi 
RTM di Kabupaten Jember. Keberhasilan tersebut 
disebabkan oleh besarnya peran pemerintah daerah 
terutama dalam hal penyediaan anggaran. Namun 
karena peran pemerintah daerah masih sebatas pada 
peran sebagai inisiator dan fasilitator, belum secara 
optimal melaksanakan peran sebagai regulator, maka 
sektor swasta belum ambil bagian dalam program 
kemitraan pemberdayaan ekonomi RTM di Kabupaten 
Jember. 

Dari ulasan di atas dapat diketahui bahwa 
Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-
RTM) sangat berperan untuk meningkatkan 
perekonomian masyarakat dan telah berjalan lebih dari 
sepuluh tahun. Dengan adanya peran tersebut program 
ini perlu untuk dievaluasi pelaksanaannya. Hal tersebut 
karena untuk mengetahui sejauhmana ketercapaian 
program tersebut.  

Pada kebijakan yang sasarannya adalah 
masyarakat yang kurang mampu atau disebut juga 
kebijakan distributif maka evaluasi yang dilakukan 
meliputi aspek-aspek tertentu. Menurut Ripley1 aspek 
yang digunakan untuk menilai kualitas output 
kebijakan adalah akses, cakupan, frekuensi, bias, 
ketepatan layanan, akuntabilitas, dan kesesuaian 
program dengan kebutuhan.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
sejauhmana efektifitas pelaksanaan Program Usaha 
Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) yang 
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM 
Kabupaten Jember yang dilihat dari perbandingan 
antara keadaan atau fakta di lapangan dengan tujuan 
yang telah ditetapkan dalam program tersebut yakni 
mendorong produktivitas dan peningkatan pendapatan 
keluarga miskin.  

Permasalahan yang akan dijawab dalam 
penelitian ini adalah “Bagaimana hasil capaian 
Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin bila 
dibandingkan dengan tujuan Program Usaha Mikro 
Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kabupaten 
Jember? dan bagaimana evaluasi efektivitas 
pelaksanaan Program Usaha Mikro Rumah Tangga 
Miskin (PUM-RTM) di Kabupaten Jember?”. Tujuan 
dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan hasil 
capaian Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin 
bila dibandingkan dengan tujuan Program Usaha 
Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di 
Kabupaten Jember. Serta untuk mendeskripsikan hasil 
penelitian mengenai evaluasi efektivitas pelaksanaan 
Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-
RTM) di Kabupaten Jember. Manfaat penelitian 
adalah  penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
penjelasan mengenai  fenomena dengan teori yang ada 
dalam studi Ilmu Administrasi Negara dan juga 
memberikan informasi yang obyektif untuk 
menambah pengetahuan ilmiah bagi Ilmu 
Administrasi Negara.    

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan bagi pemerintah dalam 
membuat kebijakan selanjutnya tentang pencapaian 
PUM-RTM di Kabupeten Jember serta memberikan 
informasi yang bermanfaat bagi Dinas Koperasi dan 
UMKM serta dinas lainnya yang terkait dalam upaya 
peningkatan ekonomi masyarakat. 

 
Pendekatan Dasar terhadap Evaluasi Kebijakan  

Menurut Carl V. Patton dan David Sawicki 
terdapat beberapa macam pendekatan dalam evaluasi 
yakni :  
1. Perbandingan pra dan pasca implementasi 

kebijakan atau program (before and after 
comparisons). Pendekatan ini mencoba 
membandingkan kondisi (penduduk atau lokasi) 
sebelum kebijakan atau program diimplementasikan 
dengan setelah kebijakan atau program 
diimplementasikan.  

2. Perbandingan antara dengan dan tanpa kebijakan 
atau program (with and without comparisons). 
Pendekatan ini  merupakan modifikas dari 
pendekatan pertama dengan memasukkan 
perbandingan kriteria relevan di lokasi dengan 
program dibandingkan dengan lokasi tanpa 
program, aktualnya sebelum dan sesudah 
implementasi.  

3. Perbandingan antara hasil nyata dengan kinerja 
yang direncanakan (actual versus planned 
performance comparisons). Pendekatan ini 
membandingkan data pasca program yang nyata 

atau aktual dengan target yang ditetapkan 
sebelumnya, biasanya sebelum program 
diimplementasikan.   

4. Model eksperimental atau yang dikontrol 
(esperimntal or controlled model). Metode ini 
mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan 
percobaan yang terkontrol/ dikendalikan untuk 
mengetahui kondisi yang diteliti.                       

5. Model setengah eksperimental (quasi experimental 
models). Model ini sangat bermanfaat bila 
eksperimen yang sesungguhnya tidak dapat 
dilaksanakan baik disebabkan karena tidak dapat 
memilih orang untuk kelompok perlakuan dan 
kontol, tidak dapat mengontrol administrasi 
program atau kebijakan atau karena adanya 
pembatasan kebijakan terhadap kelompok 
perlakuan atau karena program tidak diarahkan 
pada level indvidual.  

6. Pendekatan evaluasi yang berorientasi pada biaya 
(cost oriented evaluastion approach). Pendekatan 
ini mencoba menilai kebijakan atau program 
dengan cara membandingakan biaya untuk sumber 
daya masukan dengan kriteria tertentu. 

Dari pendekatan-pendekatan tersebut yang 
dimaksud dalam pendekatan evaluasi dalam penelitian 
ini ialah evaluasi yang bertujuan untuk menghasilkan 
informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai 
hasil-hasil kebijakan yang didasarkan atas tujuan 
formal program kebijakan secara deskriptif dengan 
memantau pencapaian tujuan setelah program 
diterapkan dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut 
dilakukan dengan membandingkan data pasca program 
yang nyata atau aktual dengan terget yang ditetapkan 
sebelumnya. 
 
Kriteria  Evaluasi Program 

Pada kebijakan yang sasarannya adalah 
masyarakat yang kurang mampu atau disebut juga 
kebijakan distributif maka evaluasi yang dilakukan 
meliputi aspek-aspek tertentu. Menurut Ripley dalam 
Erwan dan Dyah (2015 : 105-110) aspek yang 
digunakan untuk menilai kualitas output kebijakan 
adalah sebagai berikut :  
a. Akses  

Akses digunakan untuk mengetahui bahwa program 
dapat dijangkau dengan mudah oleh sasaran. Dalam 
hal ini kemudahan masyarakat dalam memperoleh 
informasi atau menyampaikan pengaduan mengenai 
program tersebut juga termasuk dalam aspek ini. 
Selain itu, akses juga meliputi kesempatan bagi 
semua kelompok sasaran dalam pelaksanaan 
program tanpa melihat etnisitas, agama, afiliasi 
politik. Dengan demikian, akses berati tidak adanya 
diskriminasi untuk terlibat dan menikmati manfaat 
kebijakan atau program karena karakteristik yang 
melekat pada individu atau kelompok.  

b. Cakupan  
Cakupan digunakan untuk menilai seberapa besar 
kelompok sasaran yang sudah dapat dijangkau oleh 
kebijakan yang diimplementasikan. Untuk menilai 
cakupan maka prosedur yang digunakan adalah 
pertama, menetapkan siapa saja yang menjadi 
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kelompok sasaran (rumah tangga miskin, petani, 
anak sekolah dan sebagainya). Idealnya evaluator 
memiliki data seluruh kelompok sasaran yang 
memiliki hak untuk menjadi kelompok sasaran 
tersebut. Kedua, membuat proporsi (perbandingan) 
jumlah kelompok sasaran yang sudah mendapat 
layanan terhadap total kelompok target.  

c. Frekuensi 
Frekuensi digunakan untuk menilai seberapa sering 
kelompok sasaran dapat memperoleh layanan yang 
dijanjijkan oleh suatu kebijakan atau program. 
Aspek frekuensi sangat penting dan relevan untuk 
mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan 
atau program yang jenis layanannya tidak hanya 
diberikan sekali, namun berkali-kali.     

d. Bias  
Bias digunakan untuk menilai apakah pelayanan 
yang diberikan oleh implementor bias 
(menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang 
bukan menjadi sasaran atau kelompok masyarakat 
yang tidak eligible untuk menikmati bantuan, hibah, 
atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 
melalui suatu kebijakan atau program.  

e. Ketepatan layanan 
Ketepatan layanan digunakan untuk menilai 
ketepatan waktu dalam melakukan pelayanan yang 
diberikan dalam implementasi suatu program. 
Aspek ini menilai output suatu program yang 
memiliki sensitivitas terhadap waktu. Artinya 
keterlambatan dalam implementasi program 
tersebut akan membawa implikasi kegagalan 
mencapai tujuan program tersebut. Ketepatan 
layanan dalam penelitian ini tidak digunakan karena 
program usaha mikro rumah tangga miskin (PUM-
RTM) ini tidak sensitiv terhadap waktu. Artinya 
program ini tidak harus dilakukan pada waktu 
tertentu untuk memcapai tujuannya.   

f. Akuntabilitas  
Akuntabilitas digunakan untuk menilai 
pertanggungjawaban dar implementir dalam 
menjalankan tugas untuk menyampaikan keluaran 
kebijakan kepada kelompok sasaran. pertanyaan 
yang perlu diajukan dalam aspek ini menyangkut 
apakah hak-hak kelompok sasaran dikurangi atau 
tidak. Jika ada pengurangan hak-hak kelompok 
sasaran apakah tindakan tesebut dapat 
dipertanggungjawabkan atau merupakan bentuk-
bentuk penyimpangan.  

g. Kesesuaian Program dengan Kebutuhan 
Kesesuaian program dengan kebutuhan ini 
digunakan untuk menilai apakah berbagai keluaran 
kebijkaan atau program yang diterima oleh 
kelompok sasaran memang sesuai dengan 
kebutuhan atau tidak.  

 
Metode Penelitian 
Tipe Penelitian  
Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif 
deskriptif karena berdasarkan pada rumusan masalah 
dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif 

menggambarkan kondisi yang terjadi atas pelaksanaan 
suatu kegiatan atau program. 
Teknik Penentuan Informan  
Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling. Teknik tersebut dilakukan 
dengan menentukan informan yang didasarkan pada 
tujuan dan pertimbangan tertentu yang berhubungan 
dengan permasalahan penelitian. 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah 
wawancara mendalam (in–depth interview). 
Wawancara mendalam merupakan suatu metode 
pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengajukan pertanyaan kepada informan sehingga 
memperoleh data secara langsung dari informan 
tersebut. 
Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 
Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan 
ialah model dari Miles and Huberman yakni aktivitas 
dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara 
interaktif dan secara terus menerus pada setiap 
tahapan peneliti sampai tuntas, sehingga datanya 
sudah jenuh. Adapun teknik tersebut terdiri dari 
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data serta 
penarikan kesimpulan.  
 
Hasil Penelitian  

Kinerja Program Usaha Mikro Rumah Tangga 
Miskin (PUM-RTM) di Kabupaten Jember belum 
optimal dalam mencapai tujuan sebagaimana 
tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 
2011 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan 
Modal Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat 
Kabupaten Jember yakni mendorong produktivitas dan 
peningkatan pendapatan keluarga miskin diperlukan 
infrastruktur ekonomi berupa lembaga keuangan 
masyarakat (LKMM) di wilayah dusun/ lingkungan 
yang berperan melayani pinjaman modal usaha kepada 
pengusaha mikro berbentuk simpan pinjam secara 
bergulir dengan pola tanggung renteng. 

  
Kesimpulan 
Hasil capaian dalam Program Usaha Mikro Rumah 
Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kabupaten Jember 
belum optimal bila dibandingkan dengan tujuan yakni 
mendorong produktivitas dan peningkatan pendapatan 
keluarga miskin diperlukan infrastruktur ekonomi 
berupa lembaga keuangan masyarakat (LKMM) di 
wilayah dusun/ lingkungan yang berperan melayani 
pinjaman modal usaha kepada pengusaha mikro 
berbentuk simpan pinjam secara bergulir dengan pola 
tanggung renteng. Evaluasi efektivitas Program Usaha 
Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di 
Kabupaten Jember. Dari ke 6 indikator yang digunakan 
dalam penilaian efektivitas kebijakan terdapat 3 
indikator yang efekif. Berikut uraian ke 6 indikator 
tersebut :      
a. Akses, Pada pelaksanaan Program Usaha Mikro 

Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kabupaten 
Jember akses untuk mendapatkan program ini 
mudah. Akses yang mudah tersebut diketahui dari 
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temuan yang menyatakan bahwa sangat mudah 
untuk mendapatkan program tersebut dengan cara 
mendaftar sebagai anggota Lembaga Keuangan 
Mikro Masyarakat (LKMM) melalui pengurus 
LKMM terdekat. Persyaratan yang mudah serta 
jumlahnya tidak banyak menjadikan program 
tersebut sangat mudah diakses bagi kalangan rumah 
tangga miskin. Kemudahan akses program juga 
ditunjukkan dengan adanya kemudahan bagi 
kelompok sasaran untuk menghubungi secara 
langsung pengurus LKMM sebagai implementator 
program karena tinggal di lingkungan yang sama. 

b. Cakupan, pelaksanaan Program Usaha Mikro 
Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kabupaten 
Jember dilakukan di setiap kecamatan yang berada 
di dusun/lingkungan tertentu. Namun dalam 
perkembangannya, tidak semua LKMM yang 
didirikan tersebut dapat terus berjalan. Dana 
bantuan modal usaha yang dipinjamkan tidak dapat 
kembali sehingga menghambat kondisi keuangan 
LKMM. Adanya sistem tanggung renteng belum 
dapat menjamin adanya pertanggungjawaban dalam 
pengembalian dana pinjaman sehingga anggota lain 
yang belum mendapatkan pinjaman tidak 
mendapatkan layanan pinjaman. Dengan demikian 
rumah tangga miskin yang ada di wilayah tersebut 
tidak dapat terjangkau dalam program.      

c. Frekuensi, dalam Pelakasanaan Pogram Usaha 
Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) 
terdapat pelatihan yakni kepemimpinan, 
kewirausahaan dan administrasi bagi para pengurus 
LKMM. hal tersebut yang bertujuan untuk 
meningatkan kualitas sumber daya manusia 
pengelola bantuan modal usaha yang dilakukan 
secara rutin 6 bulan sekali. Sedangkan pada 
frekuensi pelayanan simpan pinjam anggota 
LKMM dilakukan secara rutin seminggu sekali. 
Dengan demikian kegiatan yang ada dalam program 
dilaksanakan secara rutin dan terjadwal sehingga 
dapat dikatakan berkelanjutan.      

d. Bias, terdapat penyimpangan atau bias dalam 
pelaksanaan program usaha mikro rumah tangga 
miskin (PUM-RTM). Hal ini dapat dilihat pada 
penggunaan dana bantuan pinjaman modal usaha 
yang tidak dialokasikan untuk kepentingan usaha 
oleh anggota LKMM. Dana bantuan usaha tersebut 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 
atau merupakan kegiatan konsumtif. Hal ini 
bertentangan dengan tujuan program yakni 
mendorong produktifitas dan peningkatan 
pendapatan keluarga miskin diperlukan 
infrastruktur ekonomi berupa Lembaga Keuangan 
Mikro Masyarakat (LKMM) di dusun/ lingkungan 
yang berperan melayani pinjaman modal usaha 
secara bergulir dengan pola tanggung renteng. Di 
sisi lain, pengurus LKMM juga memberikan izin 
untuk meminjam dana tersebut untuk keperluan 
sehari-hari sehingga dana bantuan pinjaman modal 
tersebut tidak sepenuhnya digunakan sebagaimana 
mestinya.      

e. Akuntabilitas, Pertanggungjawaban pelaksanaan 
program usaha mikro rumah tangga miskin (PUM-

RTM) dilakukan oleh pengurus LKMM kepada 
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember 
dengan menyerahkan laporan hasil kegiatan melalui 
fasilitator atau pendamping PUM-RTM. Dalam 
pelaksanaannya pengurus LKMM tidak seluruhnya 
melaporkan secara rutin kepada Dinas Koperasi dan 
UMKM meskipun pihak fasilitator atau 
pendamping PUM-RTM telah melakukan 
monitoring terhadap LKMM yang didampinginya 
secara rutin. Hal ini menyebabkan Dinas Koperasi 
dan UMKM Kabupaten Jember kesulitan untuk 
mengetahui perkembangan seluruh LKMM yang 
ada di lapangan.  Dengan demikian akuntabilitas 
pengurus LKMM dalam menjalankan Program 
Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) 
di Kabupaten Jember masih belum maksimal.    

f. Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, 
pelaksanaan Program Usaha Mikro Rumah Tangga 
Miskin (PUM-RTM) di Kabupaten Jember sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini karena 
program tersebut menyediakan dana bantuan 
pinjaman modal usaha bagi rumah tangga miskin. 
Ketersediaan modal usaha yang terbatas bagi rumah 
tangga miskin menjadikan program ini membantu 
untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah. 
Program ini juga merupakan alternatif yang lebih 
baik untuk melakukan pinjaman dari pada kepada 
rentenir yang meminjamkan dana dengan bunga 
yang tinggi.      

Dari ke enam indikator di atas terdapat 3 
indikator yang efektif (akses, frekuensi, dan kesesuaian 
program dengan kebutuhan masyarakat) dan 3 lainnya 
tidak efektif (cakupan, bias, dan akuntabilitas). 
Program ini dapat diperoleh secara mudah oleh rumah 
tangga miskin serta program tersebut dilaksanakan 
secara rutin dan terjadwal. Selain itu, program ini 
menyediakan dana bantuan pinjaman modal dengan 
bunga rendah bagi rumah tangga miskin sehingga 
modal untuk usaha yang dilakukan dapat dilakukan 
karena ketersediaan modal. Namun demikian, program  
ini masih belum dilaksanakan sesuai dengan 
kententuan yang ada dalam hal penggunaan bantuan 
pinjaman modal sehingga belum dapat menjangkau 
seluruh masyarakat miskin. Selain itu dari sisi 
implementator yakni pengurus LKMM masih belum 
menjalankan kewajibannya untuk melaporkan kegiatan 
di LKMM sebagaimana mestinya.  Dengan demikian 
Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-
RTM) di Kabupaten Jember berjalan belum 
sepenuhnya efektif. 
 
Saran  

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan 
dalam evaluasi Program Usaha Mikro Rumah Tangga 
Miskin (PUM-RTM) di Kabupaten Jember, penulis 
memberikan beberapa saran untuk lebih meningkatkan 
efektivitas dari Program Usaha Mikro Rumah Tangga 
Miskin (PUM-RTM) di Kabupaten Jember. Berikut 
merupakan saran-saran yang diberikan peneliti : 
1. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember 

serta tim fasilitator atau pendamping PUM-RTM 
lebih memperhatikan penggunaan dana bantuan 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 4, Nomor 3,  September - Desember 2016 

 6 

pinjaman modal. Karena penggunaan dana yang 
tidak sesuai dengan kebijakan berpengaruh pada 
pencapaian tujuan program untuk meningkatkan 
pendapatan keluarga miskin. 

2. Persyaratan untuk mendapatkan dana bantuan 
pinjaman modal perlu untuk ditinjau kembali oleh 
dinas terkait karena dengan adanya kemudahan 
tersebut maka dana tersebut dapat dialokasikan 
untuk kebutuhan yang tidak menunjang 
produktivitas rumah tangga miskin.  

3. Penambahan jumlah pinjaman yang didapat pada 
LKMM diperlukan karena jumlah yang ada tersebut 
masih belum dapat memenuhi kebutuhan akan 
modal usaha. Hal tersebut karena dengan modal 
yang kecil maka jenis usaha yang dapat dilakukan 
terbatas serta berpengaruh pada keuntungan yang 
diperoleh dari hasil usaha bermodal kecil. 

4. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember 
harus lebih mempertegas sikap pengurus LKMM 
dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin 
(PUM-RTM) pada LKMM yang dikelolanya. Hal 
ini diperlukan karena terkait dengan kejelasan 
penggunaan dana bantuan pinjaman modal serta 
untuk dapat lebih jelas melihat perkembangan 
LKMM yang ada di lapangan. 
 

Rekomendasi Kebijakan  
Setelah dilakukan penelitian tentang Program 

Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di 
Kabupaten Jember ditemukan beberapa aspek yang 
mempengaruhi efetivitas pelaksanaan program 
tersebut. Berdasarkan aspek-aspek yang ditemukan 
maka peneliti memberikan beberapa uaraian mengenai 
rekomendasi kebijakan yang akan datang sebagai saran 
bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam membuat 
kebijakan sehingga Program Usaha Mikro Rumah 
Tangga Miskin dapat berjalan lebih optimal sebagai 
berikut :  
1. Pembuatan kebijakan tentang program diklat serta 

pendampingan bagi anggota LKMM yang baru 
memulai usaha oleh pemerintah Kabupaten Jember. 
Pelatihan tersebut berupa pelatihan kewirausahaan 
dalam rangka meningkatkan keterampilan anggota 
LKMM. Setelah itu anggota tersebut didampingi 
untuk diberi masukan atas usahanya sehingga dapat 
mengembangkan usaha yang dijalani secara 
terkontrol dan jelas.    

2. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember 
perlu melakukan penyusunan kebijakan tentang 
dana bergulir yang akuntabel. Hal ini perlu 
dilakukan karena dana bantuan pinjaman modal 
dapat kembali pada LKMM dan dikelola untuk 
dipinjamkan kepada anggota lain sesuai dengan 
giliran peminjaman. Kebijakan yang perlu dibuat 
ialah memperketat sistem pengembalian pinjaman 
atau angsuran yang dilakukan sehingga dana yang 
diperoleh LKMM dapat secara merata dirasakan 
oleh anggota LKMM. Hal ini penting karena 
adanya kelonggaran dalam melakukan pinjaman 
mengakibatkan kecilnya rasa tanggung jawab dari 

anggota untuk mengembalikan dana bantuan 
pinjaman modal.      

3. Perlu adanya sinergi antara Dinas Koperasi dan 
UMKM Kabupaten Jember dengan berbagai SKPD 
yang menangani masalah kemiskinan. Hal ini perlu 
dilakukan karena program ini merupakan program 
pemberdayaan rumah tangga miskin untuk 
meningkatkan pendapatannya yang berujung pada 
pengentasan kemiskinan. Dengan adanya sinergi 
antar SKPD yang terkait maka pelaksanaan 
pengentasan kemiskinan dalam Program Usaha 
Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di 
Kabupaten Jember  mendapatkan perhatian yang 
lebih baik dari seluruh pihak tersebut. Untuk itu 
koordinasi antar SKPD terkait dengan pengentasan 
kemiskinan sangat penting dilakukan. 

4. Perlu adanya penataan ulang skema Program Usaha 
Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di 
Kabupaten Jember karena program tersebut lebih 
sesuai jika diterapkan pada keluarga sejahtera I. 
Sedangkan untuk keluarga pra sejahtera program 
yang lebih sesuai ialah program afirmatif yaitu 
pemberian bantuan yang bersifat hibah. 

 
Daftar Pustaka 
 
Buku : 
Agustino, Leo. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. 

cetakan kelima. Bandung : Alphabeta. 
Creswell, John W. 2013. RESEARCH DESIGN 

Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 
Approaches Third Edition. Terjemahan Achmad 
Fawaid. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.  

Dunn, William N. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan 
Publik. Terjemahan Muhadjir Darwin. Yogyakarta : 
Gadjah Mada University Press.  

Erwan dan Dyah. 2015.  Implementasi Kebijakan 
Publik : Konsep Dan Aplikasinya di Indonesia. 
Yogyakarta : Penerbit Graha Media  

Herdiansyah, Haris. 2010. Metodologi penelitan 
kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Jakarta : Salemba 
Umanik. 

Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. 
Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : PT 
RajaGrafmdo Persada. 

Meier, G. M., 1995, Leading Issues in Economic 
Development, New York : Oxford Univ. Press.  

Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. 1992. 
Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep 
Rohendi Rohidi. Jakarta : UI Press 

Nugroho, Riant. 2006.  Kebijakan Publik Untuk 
Negara-Negara Berkembang Jakarta : PT Elex 
Media Komputindo. 

Rachmadi, Lexy J Moloeng, 2011. Metode Penelitian 
Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung : Remana Rosda 
Karya.  

Parsons, Wayne. 2008. Public Policy: An Introduction 
to the Theory and Practice of Policy Analysis. 
Terjemahan Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group 



Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 4, Nomor 3,  September - Desember 2016 

 7 

Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. 
Bandung : PT Refika Aditama.  

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif 
Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta 

Supriatna, Tjahya. 1997. Birokrasi, Pemberdayaan dan 
Pengantasan Kemiskinan. Humaniora utama Press : 
Bandung. 

Widodo, Joko. 2008. Analisis Kebijakan Publik. 
Jakarta : Bayumedia 

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori & 
Proses. Edisi revisi. Yogyakarta : Media Presindo 

 
 
 
Jurnal : 
Anonim. 2007. Pekerja Anak di Industri Tembakau 

Jember. Jakarta : Kantor Perburuhan Internasional. 
McDonnell, S. 1999. The Grameen Bank Micro-Credit 

Model : Lessons For Australian Indigenous 
Economic Policy. Canberra : The Centre For 
Aboriginal Economic Policy Research, The 
Australian National University. 

 
 
 


