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Abstrak 

Program Jalin Matra PK2 merupakan program inisiatif pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2014 sebagai program penanggulangan kerentanan kemiskinan dipedesaan. Namun baru 

dilaksanakan pada tahun 2016 dengan target 161 Desa. Salah satu Desa yang menjadi sasaran 

kebijakan Program Jalin Matra adalah Desa Ngroto. Program tersebut dikelola oleh BUMDesa 

(Badan Usaha Milik Desa) berekerjasama dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS). Tujuannya, 

memberikan modal keuangan dan sosial kepada masyarakat rentan miskin. Karena Selama ini 

banyak penduduk Ngroto meminjam uang kepada Bank Keliling untuk digunakan sebagai modal 

usaha. Tentu kondisi tersebut menjadikan masyarakat semakin sulit sejahtera. Dengan demikian, 

pemerintah desa bekerjasama  dengan RTS kebijakan untuk berkerjasama dalam melaksanakan 

kebijakan program Jalin Matra sesuai dengan pirinsip pelaksanaan program dalam peraturan 

gubernur nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan Program Jalin matra yang 

menyatakan bahwa program ini dilaksanakan dengan beketerpaduan atau melibatkan beberapa 

aktor. Namun, terdapat permasalahan dalam kolaborasi pelaksanaan program jalin matra yang 

disebakan oleh rendahnya komitmen serta kurangnya koordinasi antara BUMDesa dan Pokmas. 

Sehingga menyebabkan banyak rumah tangga sasaran yang sudah mendapatkan pinjaman 

pinjaman murah belum melakukan pelunasan. Padahal, keberlanjutkan program tersebut 

bergantung pada pengembalian keuangan oleh RTS yang kemudian akan diberikan secara bergulir 

untuk Rumah tangga hampir miskin yang lain. 

Kata Kunci : Rentan miskin, Modal usaha Produktif, Keberlanjutan,  
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Jalin Matra PK2 is an initiative program of the East Java Province Government in year 

2014 as a program to solve the vulnerability poverty problem in the Village.  Meanwhile, it is just 

implemented in year 2016 in 161 villages. One of the villages targeted by the Jalin Matra Program 

is Ngroto Village. The program is managed by BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) which 

collaborates with Rumah Tangga Sasaran (RTS).  It aims to provide the financial and social capital 

to vulnerable poor communities. According to the fact nowadays, most of Ngroto society borrow 

money from Bank Keliling (Debt Collecting Agencies) to be used to productive business capital. 

It can be concluded these conditions effects people in difficulty. BUMDesa (Badan Usaha Milik 

Desa) and Village Governments collaborate with kelompok masyarakat (Pokmas) in the 

implementation of the Program. according the principles of program implementation on governor 

regulation number 13 of 2016, stated that the program is implemented with collaboration or 

involving many actors. But, the collabotaion of implementation jalin matra program has the 

problem caused by low commitment and lack of coordination between BUMDesa and Pokmas. 

Many society of Rumah Tangga Sasaran (RTS) unreturned the the money. Where the sustainability 

of this program depends on the financial returns by Rumah Tangga Sasaran than be given for 

anothers poverty society. 

Keyword: Vulnerablity Poverty, productive business, sustinability, 

 

A.Pendahuluan 

Setiap kebijakan yang dibuat di harapakan mampu menjadikan masyarakat sejahtera dan 

berkembang secara ekonomi maupun sosial budaya. pernyataan ini perkuat dengan pendapat 

Amarty Sen sekitar tahun 1980, yang menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

dalam rangka pembangunan tidak tentang ekonomi semata tetapi juga tentang kondisi sosial dan 

elemen lainnya, dalam artian membebaskan manusia dari ketidak mampuan mereka.1 Namun 

sampai sejauh ini, dari berbagai program yang dilaksanakan, belum terlihat meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Salah satu nya adalah permaslahan kemiskinan yang yang selalu menjadi isu 

yang selalu hangat untuk dibicarakan. Kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk menanggulangi 

kemiskinan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia terutama di 

pedesaan, hal ini dapat kita buktikan dengan tingginya data kemiskinan yang masih didominasi 

oleh desa disbanding dengan perkotaan seperti yang telihat seperti dalam tabel berikut: 

Tabel. Penduduk Miskin Desa dan Kota di Indonesia 2011- 2016 

 

Tahun 

Jumlah penduduk miskin (juta org) 

Kota Desa Total 

September2011 10,95 18,94 29,89 

September2012 10,51 18,09 28,59 

September2013 10,63 17,92 28,55 

September2014 10,36 17,37 27,73 

September2015 10,62 17,89 28,51 

                                                           
1 Rinat Nugroho,2014,Kebijakan sosial untuk Negara berkembang, Yogyakarta: pustaka pelajar, hlm.19 



September2016 10,49 17,28 27,76 

Sumber: BPS, data diolah Penulis 

Dari data di atas menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indoneisa per September 2016 

mencapai 27,76 juta jiwa atau mencapai 10,70% dari jumlah keseluruhan penduduk. Tabel di atas 

menunjukkan bahwa desa merupakan penyumbang terbesar jumlah penduduk miskin terhadap 

persentase keseluruhan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dari tahun ke tahun jumlah 

penduduk di pedesaan selalu lebih tinggi tingkat kemiskinannya dibanding diperkotaan baik dari 

jumlah penduduk. 

Kesenjangan tersebut dapat sebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari sumberdaya manusia 

yang rendah, lapangan perkerjaan yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pemerintah 

terhadap daerah pedesaan. Dengan demikian, sudah semestinya kebijakan-kebijakan yang 

ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan juga mengutamakan masyarakat pedesaan sebagai 

tujuan utama, karna dari hasil survei BPS di atas menunjukkan penduduk pedesaan lebih banyak 

jumlah kemiskinannya dari pada perkotaan baik dari jumlah jiwanya maupun persentasenya. 

Permasalahan kemiskinan dari tahun ketahun selalu menjadi perhatian pemerintahan Pusat 

bahkan di tingkat Daerah salah satunya adalah provinsi yang menurut data BPS merupakan 

provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu Jawa Timur. Di lansir dari data Badan 

Statistik Indonesia(BPS) bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penyumbang 

penduduk miskin terbanyak diantara provinsi lain di Indonesia, pada bulan september 2016 jumlah 

penduduk miskin di Jawa Timur secara keseluruhan baik di desa maupun dikota mencapai 4638.53 

penduduk miskin, kemudian disusul Jawa Tengah berasa di posisi kedua yaitu berjumlah 

4.493.75.2 

Dari data jumlah kemiskinan Provinsi Jawa Timur tersebut, jumlah penyumbang penduduk 

miskin terbanyak adalah dari pedesaan, jumlah pnduduk miskin di pedesaan  pada tahun 2016 

mencapai 3 085.76 sedangkan penduduk miskin di perkotaan mencapai 1552.77 penduduk. 

Sedangkan pada tahun 2017 kemiskinan di pedesaan mencapai 3 042.89 dan di perkotaan 

mencapai 1574.12 Perbandingan dari kedua jumlah tersebut mencapai lebih dari 50%. 

Tingginya jumlah penduduk miskin di pedesaan tersebut mendorong pemerintah provinsi 

Jawa Timur untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan permasalahan 

kemiskinan yang dilaksanakan di tingkat desa yaiutu program Jalin Matra atau yang disebut juga 

dengan Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera. dalam pelaksanaannya Program ini diatur dalam 

Peraturan Gubernur Nomor 13 tahun 2016 tentang Pedoman Umum program Jalan Lain Menuju 

Mandiri dan Sejahtera. 

Secara Prioritas Program Penanggulangan Kemsikinan tersebut di jadikan fokus utama 

dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. Sesuai dengan vissi missi 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan anggaran belanjanya mengutamakan asas Pro 

                                                           
2 BPS Jawa Timur, Profil Kemiskinan Jwa Timur, http://jatim.bps.go.id/Brs/view/id/487. Diakses pada: 10 

november 2017 pukul 10:30 

http://jatim.bps.go.id/Brs/view/id/487


Poor3 atau disebut juga dengan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kaum miskin, Yang 

berpihak dalam memenuhi hak-hak kaum misskin seperti menyediakan pelayanan dasar 

(pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lain). 

Jalin Matra ditujukan untuk masyarakat yang memiliki keterbatana secara ekonomi, sosial, 

budaya.Program ini di tunjukan untuk 3 objek sasaran unggulan yaitu Jalin Matra rumah tangga 

sangat msikin(RTSM), Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan(PFK), dan Jalin Matra 

Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan(PK2).4 Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengatasi 

jumlah pengangguran, kemiskinan, dan kerentanan kemiskinan. 

Program Jalin Matra menargetkan masyarakat miskin pedesaan yang tersebar dikabupaten-

kabupaten Provinsi Jawa Timur dan data informasi yang digunakan dalam Jalin Matra ini adalah 

data makro  hasil Survei  Tim Nasional Percepatann Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 

program Perlindungan sosial tahun 2011 yang kemudian di ferivikasi ulang ditingkan pedesaan 

sebagai tempat sasran kebijakan. Dengan demikian diharapkan dana yang digunakan untuk 

mengatasi permasalahan kemiskinan sudah teapt sasaran. 

Salah satu Desa yang menjadi Target Program Jalin Matra ini adalah Desa Ngroto Pujon  

Kabupaten Malang, menurut data yang di muat dalam Buku profil Desa Pujon, Desa Pujon saat 

ini dikategorikan kedalam desa Swakarya Versi Kementrian dalam Negri. namun, kendati 

Demikian masih banyak penduduknya dinggap kurang berkembang secara ekonomi, terbukti dari 

banyaknya jumlah warga yang masih tergolong Rumah Tangga miskin yaitu berjumlah 498 KK 

dan 245 tergolong Prasejahtera 1 dari 1.909 KK atau sekitar 38% KK Desa Ngroto adalah Misikin.5 

Permasalahan yang paling mendasar mengenai kemiskinan di Desa ngroto adalah 

banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi dibidang UKM (Usaha Kecil dan 

Menengah) yang terjebak dalam lingkaran Renternir (Bank Titil), Padahal sekitar 52% atau 3.455 

jiwa dari 6600 jiwa penduduk Ngroto adalah Tergolong Usia Produktif.6 Atas dasar permasalahan 

tersebut maka, Program Jalin Matra yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok Golongan target sasaran 

seperti yang sudah disebutkan diatas, maka Program Jalin Matra Pk2 adalah program yang tepat 

untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Ngroto. Jalin Matra PK2 dalam prinsipnya menargetkan 

masyarakat usia Produktif dan memiliki Usaha Produktif di laksanakan di Desa Ngroto sebagai 

Desa yang sesuai dengan Target pelaksanaan Program Jalin Matra PK2.  

Program Jalan Lain menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Kerentanan 

Kemiskinan yang di singkat menjadi Program Jalin Matra PK2, ditujukan untuk masyarakat rentan 

miskin dan produktif. Produktif dalam artian masih bisa bekerja, ada sumber pendapatan yang bisa 

dikembangkan, dan tidak mengalami cacat yang dapat menganggu produktifitas kerja. Sedangkan 

pengertian masyarakat miskin sendiri seperti yang di jabarkan oleh Robert Chambers dalam 

konsepnya yang menggambarkan rumah tangga rentam miskin atau hampir miskin disebut juga 

dengan masyrakat yang rentan terhadap kemiskinan. Di ibaratkan sebagai kelompok masyarakat 

                                                           
3 Dpmd Jawa Timur,” Jalin Matra Penanggulan Kerentanan Kemiskinan”, 

http://dpmd.jatimprov.go.id/programunggulan/jmpk2. Diakses: 10 oktober 2017 pukul 10:30 
4 Ibid 
5 Buku Profil BUMDesa Ageng 2017 hal.28 
6 Ibid Hal.10 

http://dpmd.jatimprov.go.id/programunggulan/jmpk2


yang rapuh dan tidak bisa menghadapi tekanan sosial dan ekonomi karna adanya desakan atau 

adanya kemampuan yang melebihi ambang batas kekuatannya.7 Misalnya seperti, kebutuhan 

mendadak, bencana, atau permasalahan lain yang dapat mendorong seseorang pada posissi 

kemiskinan. 

Sejalan dengan pendapat Robert, Suharto (2014) mengatakan bahwa masyarakat 

masyarakat rentan adalah masyarakat yang sangat dekat dengan kemiksinan “Near Poor” (agak 

miskin) dan kelompok ini sangat rentan terhadap perubahah sosial yang terjadi disekitarnya8. 

Dapat diartikan kelompok masyarakat miskin adalah masyarakat yang kekurangan pada saat ini 

sedangkan kelompok ketika kita berbicara masyarakat rentan miskin adalah kekurangan yang bisa 

saja terjadi di masa yang akan datang bahkn bisa menjadi sebuah Bom Watu untuk kondisi 

perekonomian di Indonesia. 

Untuk menanggulangi terjadinya kemiskinan yang bisa terjadi di masayang akan datang 

tersebut maka  Program Jalin Matra yang dilaksanaakan di desa Ngroto ini diharapkan mampu 

menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan produktifitas dan kreatifitas yang 

di miliki agar masyarakat yang rentan miskin tersebut kuat dalam memenuhi kebutuhan 

ekonominya tidak mudah terperosok dalam kondisi miskin bahkan sangat miskin.  

Rumah tangga sasaran (RTS) yeng menerima bantuan Jalin Matra PK2 merupakan rumah 

tangga produktif, yang dimaksud dengan rumah tangga produktif adalah, rumah tangga yang sudah 

memiliki usaha tetapi masih tersendat-sendat dalam permodalan pengembangan usahanya. 

Sehingga ada tabungan atau investasi sebagai penguat ekonomi agar lebih sejahtera dan 

meminimalisir kemungkinan mejadi miskin.  

Program Jalin Matra PK2 ini bersifat berkelanjutan dengan dana bergulir yang dipinjamkan 

kepada rumah tangga sasaran agar di jadikan sebagai modal usaha, sesuai dengan prinsip Jalin 

matra yang dicanangkan oleh pemrintah Provinsi program Jalin Matra PK2 mengedepankan 

prinsip usaha ekonomi produktif, ekonomi spesifik kawasan, kompetensi sehat, berbasis 

kompetensi lokal, kreatifitas dan kearifan lokal, bergulir berkelanjutan dan keterpaduan9. Untuk 

itu implementasi program Jalin Matra ini diharapkan dapat mengentaskan jumlah rumah tangga 

rentan miskin menjadi rumah tangga sejahtera.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana Proses 

kolaborasi dalam implementasi atau mekanisme pelaksaan agar program tersebut berjalan sesuai 

dengan tujuannya, tentu dalam setiap pelaksanaan program yang di laksanakan terdapat masalah-

masalah penghambat, sehingga penulis juga ingin mengetahui apa saja penghambat tersebut dan 

bagaimana mengatasinya agar program ini benar-benar mampu mengurangi jumlah kemiskinan di 

jawa timur.  

B. Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karna yang akan diteliti 

merupakan kondisi sosial yang sifatnya deskriptif. Penelitian Kualitatif dimaksudkan untuk 

                                                           
7 Robert Chamber pembangunan desa mulai dari belakang LP3 ES hal.154 
8 Antonio Pradjasto,2008, Mendahulukan di miskin, Yogyakarta:LKIS. Hal.38 
9 Dpmd Jawa Timur,” Jalin Matra Penanggulan Kerentanan Kemiskinan”, 

http://dpmd.jatimprov.go.id/programunggulan/jmpk2. Diakses: 10 oktober 2017 pukul 10:30 

http://dpmd.jatimprov.go.id/programunggulan/jmpk2


memahami suatu kejadian yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, atau 

tindakan dengan cara mendeskripsikan yang memanfaatkan metode alamiah.10 Subjek penelitian 

merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian guna memperoleh informasi terkait topik yang 

diteliti. Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan purposive 

sampling yang didasarkan pada tujuan atau keperluan yang telah ditentukan dengan kriteria 

tertentu.11 Dengan demikian maka peneliti menenetuan beberapa kreteria yang akanmenjadi subjek 

dalam penelitian ini yang pertama: subjek tersebut terlibat dalam perencanaan maupun 

pelaksanaan program jalin matra, mengetahui tujuan dan standar pelaksaan program jalin matra, 

mengetahui perkembangan peksanaan program jalin matra, dalam kreteria ini subjek penelitiannya  

merupakan pemerintahan Desa yang terlibat dalam pelaksanaan Program . Kedua, subjek tersebut 

merupakan Warga Desa Ngroto, tercatat sebagai RTS (Rumah tanggasasaran) yang tercantum 

dalam data PPLS (2011) sebagai RTHM (rumah tangga hampir miskin) yang tergabung dalam 477 

keluarga, merupakan penduduk warga ngroto yang sudah atau sedang mendapatkan Dana 

Pinjaman Program Jalin Matra PK2, memiliki usaha produktif hasil dari pinjaman modal Jalin 

Matra. 

C. Tinjauan Teori 

1. Kebijakan Publik 

Peneliti memahami Kebijakan Publik sebagai Bentuk keputusan Pemerintah yang 

di tujukan untuk masyarakat. Seperti yang dijabarkan oleh Brikland yang mendefinisikan 

Kebijakan Publik sebagai keputusan Negara sebagai sespon pemerintah untuk 

penyelesaian  sebuah permasalahan atau mewujudkan tujuan kehidupan bersama bisa 

berwujud pernyataan pemerintah, regulasi, atau keputusan hukum.12 Selain itu, Carl 

Friendrich juga berpendapat kebijakan public merupakan aktifitas berupa usulan 

seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang ditujukan 

untuk memecahkan masalah-masalah publik dalam rangka mencapai suatu tujuan atau 

merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.13  

Secara umum dari kedua pendapat diatas secara sederhana dapat dikatakan 

kebijakan mengandung suatu strategi untuk menyelesaikan sebuah masalah yang diusulkan 

sesorang, kelompok atau pemerintah yang dipilih oleh pemerintah dengan tujuan 

Membawa perubahan dari suatu kondisi masyarakat kedalam keadaan yang lebih baik. Dari 

pengertian diatas dapat difahami bahwa pemerintah sebagai aktor utama dalam 

memujuskan sebuah kebijakan public. 

Penulis sendiri menggunakan teori Collaborative Governance dalam menganalisis 

kebijakan, dimana kebijakan public pada teori collaborative ini dipahami sebagai kebijakan 

pemerintah yang melibatkan keterpaduan antara beberapa unsur sepeti masyarakat yang 

                                                           
10 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian   Kualitatif, Bandung:  Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007, 

Hal. 10 
11 Sugiono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Alfabeta, Bandung, Hal. 96 
12 Thomas A Birkland, 2011,An Introduction to the Policy Process theories, concepts, and models of public policy, 

London and New Yord: Routledge 
13 Winarno Budi, 2014, Kebijakan Publik, Yogyakarta, Caps Hal: 20-21 



dilibatkan dalam pelaksanaan maupun pengambilan kebijakan. Begitu juga dengan 

kebijakan program Jalin Matra PK2 yang merupakan program kebijakan inisiatif 

pemerintah Povinsi untuk masyarakat miskin pedesaan, dan dalam pelaksaannya 

melibatkan masyarakat sebagai sasaran kebijakan, program ini diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan kerentanan kemiskinan di ruang lingkup pedesaan dan mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera. 

2. Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Kebijakan 

Dalam setiap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan memiliki model 

peksanaan yang berbeda-beda tentunya pilihan model pelaksanaan tersebut dianggap 

sebagai model yang ideal dalam pelaksaan kebijakan. Mengingat kebijakan Jalin Matra 

tersebut sebagai kebijakan Pro Poor atau kebijakan yang difokuskan untuk kepentingan 

masyarakat miskin maka, dalam kebijakan Jalin Matra PK2 ini menyesuaikan dengan 

tujuan kebijakan yaitu masyarakat rentan miskin pedesaan sebagai target kebijakan. 

Sehingga perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat objek kebijakan 

yaitu masyarakat rentan miskin Desa Ngroto. 

Istilah kerjasama dalam implementasi yang melibatkan pemangku kepentingan non 

pemerintah dapat diartikan sebagai Collaborative Governance. Kolaborasi diartikan 

sebagai kerjasama, intraksi, kompromi beberapa unsur terkait baik individu, mapun lemaga 

kelompok yang juga menerima manfaat dari kebijkan tersebut baik penerimaan secara 

langsung mapun tidak langsung tentunya mereka memiliki tujuan yang sama mengenai apa 

yang ingin mereka capai dalam kolaborasi.14 Tidakhanya itu, kelompok kepentingan yang 

berarti masyarakat juga diartikan sebagai masyarakat juga memiliki tanggung jawab atas 

pencapaian kebijakan, meskipun pada dasarnya kebijakan tersebut merupakan inisiatfi 

pemerintah. Ada enam kreteria yang ditekankan dalam kebijakan kolabirasi ini yaitu; 

1. Merupakan inisiatif pemerintah. 

2. Melibatkan aktor bukan pemerintah.  

3. Peserta kelompok kepentingan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. 

4. Musyawarah tersebut diselenggarakan secara formal dan kolektif. 

5. Musyawarah tersbut bertujuan untuk membuat keputusan berdasarkan consensus 

(walaupun consensus tersebut tidak tercapai dalam praktik). 

6. Fokus kolaborasi ada pada kebijakan publik atau manajemen publik. 

Chris  Ansell dan Alisson menggambarkan Colaborative Governance sebagai 

usaha bersama dalam pemecahan masalah yang terwujud dalam kebijakan publik yang 

melibatkan Instansi Pemerintah atau beberapa warga masyarakat, keterlibatan tersebut 

berlangsung secara partipasi dengan kelompok-kelompok yang terorganisir atau aktor lain 

yang memiliki kepentingan15. Begitu juga dengan Program Jalin Matra K2 yang dalam 

                                                           
14 Chris Ansell and Alison Gash,2007, Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public 

Administration Research and Theory University of California 
15 Lilik Kristianto, 2010.Sinergi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat di 

Kota Surakarta. Universitas Sebelas Maret : Thesis Administrasi Publik Hal.106 



pelaksanaannya di kelola oleh BUMDesa Ageng bersama Kelompok masyarakat sebagai 

pemecahan permasalahan Kerentanan Kemiskinan. 

lebih lanjut model kolaborasi tersebut akan dijabarkan sebagai berikut 

Gambar 2.Model Collaborative Governance  

 
Berdasarkan gambar diatas,  menjelaskan bahwasannya dalam proses pelaksanaan 

kebijakan yang Collaborative  di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, start condition, institutional 

design,  facilitative leadership, yang kemudian untuk melihat bagaimana proses implementasi 

kebijakan tersebut, dilihat berdasarkan hasil capaian dari implementasi kebijakan. Apabila hasil 

tersebut bermasalah maka, ada unsur yang tidak terpenuhi dari proses Collaborative Governance. 

D. Pembahasan 

1. Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Program 

a. Kondisi Pemicu Pelaksanaan Program Jalin Matra PK2 

Sejalan dengan program program penanggulangan kemiskinan yang diinisiasi 

oleh pemerintan provinsi Jawa timur berupa program Jalin Matra, Pelaksanaan 

Kerjasama ini dilatar belakangi oleh kepentingan antar pihak terkait untuk 

menghasilkan manfat dari perbedaan sumberdaya dan kewenangan yang dimiliki. 

Pemerintah Desan serta BUMDesa sebagai badan yang memiliki kewenangan dan 

kewajiban untuk mengelola aset desa yang bisa digunakan untuk mengembangkan 

perekonomian Desa, tentu membututuhkan kerjasama dengan masyarakat sebagai pihak 

yang dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomian yang rentan.  

Tentu Program yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat ini tidak 

bisa berjalan hanya dengan kinerja pemeintah saja, tetapi membutuhkan kerjasama 

dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Sehingga dihasilkan kerjasama untuk 

menyelesaikan permasalahan kerentanan kemikisnan yang merupakan kewajiban 

Pemerintah Desa bersama masyarakat. Pelaksanaan Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh 

kondisi perekonomian masyarakat Desa Ngroto yang sulit berkembang karna 



keterbatasan modal finansial serta keterbatasan pengetahuan untuk mengembangkan 

sumber daya yang ada.16 

Tingkat persentase penduduk rentan miskin dan sangat miskin Desa Ngroto yang 

tercatat dalam Buku Profil BUMDesa Ageng tahun 2017 masyarakat sebagai golongan 

KK miskin mencapai 734 KK atau 59%  dari 1.909 KK. Dari jumlah tersebut 53% 

adalah penduduk dengan usia produktif yaitu berusia 15-50 tahun sebanyak 3.455 

penduduk dari 6600 jiwa.17 melihat banyaknya warga Desa Ngroto yang tergolong 

rentan miskin menjadikan kebutuhan akan kebijakan jalin matera menjadi sangat urgen, 

sehingga kedepannya dengan adanya kebijakan Jalin Matera mampu mengurangi 

jumlah Rumah tangga rentan di desa Ngroto. 

b. Rancangan Pedoman Pelaksanaan Program 

Pelaksanaan Program Jalin Matra PK2 ini berpedoman pada Peraturan Gubernur 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Jalin Matra. Namun mengingat 

Pelaksanaan Program ini menyasar masyarakat tingkat Desa yang sudah memiliki Hak 

otonom dalam undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah Desa juga 

diberi Kewenangan untuk mengatur Pelaksanaan Program Jalin Matra namun tetap 

beracuan pada Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan. Desa Ngroto sendiri belum 

memiliki aturan khusus berupa Peraturan Desa untuk mengatur pelaksanaannya, hanya 

ada beberapa tambahan berpedoman pada aturan yang di sepakati oleh mansyarakat saat 

Rembuk Warga pada tanggal 22 Maret 2016 dalam rencana persiapan pelaksanaan Jalin 

Matra.  

Ketentuan yang telah disepakati yaitu jumlah jasa yang harus dibayarkan setiap 

bulan nya sebesar 0.8%, ketetapan jaminan dokumen penting berupa KK atau buku 

nikah, jumlah angsuran sebanyak 10 kali samapai dengan pelunasan, RTS tidak bisa 

melakukan pencairan Dana pinjaman kembali apabila pada pinjaman sebelumnya sering 

mengalami keterlambatan. Penentuan aturan tersebut merupakan kesepakatan bersama 

dengan pastisipasi aktif masyarakat Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam Forum 

rembug warga yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Pengurus BUMDesa, dan RTS. 

Tujuannya, selain agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas 

penentuan peraturan tersebut juga memudahkan RTS untuk memahami apa saja 

persyaratan yang harus dilakukan tanpa dibingungkan dengan peraturan yang lebih 

banyak dan akan membingungkan masyarakat RTS.  

c. Fasilitasi Pelaksanaan Oleh Lembaga Pemerintahan 

Pada Pelaksanaan di Tingkat Desa Program Jalin Matra merupakan Program yang 

memadukan kerjasama antara Pemerintah Desa, Pengurus BUMDesa, Pendamping 

Desa serta Pokmas. Namun, penanggung Jawab secara keseluruhan adalah Pemerintah 

Desa meskipun setiap unit yang terlibat memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.   Pada 

Rencana Persiapan Pelaksanaan Program semua kegiatan sosialisasi serta Revitalisasi 
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BUMDesa di fasilitasi oleh pemerintah Desa, mengingat keberadaan BUMDesa saat itu 

hanya nama saja dan belum berjalan, maka pemerintah Desa memfasilitasi Revitalisasi 

Pembentukan struktur kepungurusan BUMDesa. Dalam hal ini dilakukan oleh 

Pemerintah Desa bersama dengan Badan Pemberdayaan Desa (BPD) dan diputuskan 

dalam SK Kepala Desa Ngroto No.140/11/35.07.26.2006/2016 tentang tenaga 

pendamping Desa Kegiatan Jalin Matra Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan. 

Nantinya Pengurus BUMDesa ini bertuga sebagai pengelolaa Program pada saat 

pelaksanaan. 

Tugas dan fungsi BUMDesa dalam pelaksanaan Jalin Matra Meliputi sosialisasi 

terhadap Rumah tangga sasaran, memfasilitasi pembentukan Pokmas dan rembug 

Pokmas, memfaislitasi, Melaksanakan Verifikasi dan Klasifikasi RTS , melakukan 

analisa kelayakan usaha, Melakukan pemantauan, pembinaan dan pendampingan 

terhadap realisasi pelaksanaan program. serta pendampingan Pasca pencairan dana 

pinjaman atau pada saat perkembangan keberlanjutan Program.  

Setelah pengurus BUMDesa terbetuk, dalam rangka persiapan pelaksanaan 

Program Jalin Matra, Pemerintah Desa bersama Pengurus BUMDesa yang sudah 

terbentuk melakukan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan pelaksanaan 

Kebijakan, dan memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses 

perencanaan tersebut melalui Rembug Warga yang dilaksanakan di Balai Desa.  

Selain Sosialiasi, Pemerintah Desa bersama dengan Rumah Tangga Sasaran 

menetapkan Pendamping Desa.Penetapan Pendampin Desa ditugaskan oleh Kepala 

desa dan merupakan keputusan bersama melaluin rembug warga dan merupakan kader 

pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa. Keputusan tersebut ditetapkan dengan 

surat keputusan Kepala Desa dalam Surat Perintah Tugas Nomor 21/Desa/SPT/2016 

yang memutuskan Nur Watik sebagai pendamping Desa.  Dengan tugas Memfaslitasi 

dan Klasifikasi RTS, Fasilitasi Pembentukan Pokmas, Fasilitasi rembug Pokmas dalam 

rangka rencana usaha, melakukan pemantauan dan pemanfaatan terhadap realisasi dan 

pemanfaatan pinjaman. Dan melakukan bimbingan RTS, dalam pengelolaan usaha dan 

pendampingan Pasca Program.  

Setelah semua organiasi pelaksana Kebijakan terbentuk Pemerintah Desa 

bersama dengan Pengurus BUMDesa, serta Pendamping Memfasilitasi  melakukan 

pembentukan Pokmas dan melakukan tahapan-tahapan dalam proses pelaksanaan 

Kolaborasi dalam pelaksanaan Kebijakan. Pengurus pokmas memiliki tugas untuk 

mengkoordinir anggotanya seperti, mengkoordinasikan pengembalian pinjaman, 

dengan cara melakukan pertemuans ecara berkala. Dalam hal ini Pokmas bersama 

dengan BUMDesa untuk Memantau perkembangan realisasi anggota. Pokmas 

Membantu dalam merealisasikan kegiatan usaha dan dibantu oleh pendamping desa dan 

Pengurus BUMDesa.  

Selain itu, Pokmas juga bertugas Mengadakan pertemuan dengan anggota 

kelompoknya secara berkala. Namun sampai sejauh ini, fungsi pembentukan pokmas 



tersebut belum semuanya berjalan sesuai dengan yang tercantum dalam pedoman 

pelaksanaan Program Jalin Matra PK2. Dimana Kelompok masyarakat yang 

beranggotakan RTS terdiri dari ketua, bendahara serta anggota tidak pernah melakukan 

pertemuan dengan anggota kelompok secara berkala dalam musyawarah formal. 

 

 

 

2. Proses Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program 

a. Rembug Warga 

Rembuk warga merupakan bentuk komunikasi secara lansung “Face to Face 

sekaligus sebagai media sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa kepada 

masyarakat rumah tangga sasaran yang tergabung dalam kelompok rumah tangga 

hampir miskin. Rembuk warga pertama kali dihadiri oleh RTHM (Rumah Tangga 

Hampir miskin) dan ditambah perangkat desa seperti Kepala Desa, ketua BPD (badan 

, LPMD, dan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).18 Sosialisasi tersebut 

dilaksanakan hanya satu kali dan dilakukan di Balai Desa ngroto pada 28 maret 2016 

yang di selengarakan oleh pemerintah Desa Ngroto. 

Forum rembuk warga merupakan tahap pertama yang dilakukan sebagai bentuk 

sosialisasi program kenijakan jalim matra sebelum bersama-sama 

mengimplementasikan Program Jalin Matra. Tujuan sosialisasi ini agar memiliki 

pemahaman yang sama mengenai tujuan kebijakan dan bagaimana prinsip 

pelaksanannya. Dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa 

dan bagaimana program tersebut dijalankan diharapkan dapat memeberikan 

pemahaman yang lebih jelas untuk meminimlisir keasalahan dalam pelaksanaan 

kebijakan yang disebabkan oleh kesalahfahaman dari aktor yang terlibat. Setelah 

masyarakat memahami tujuan kebijakan tersebut masyarakat menyepakati pelaksanaan 

Program Jalin Matra dilaksanakan di Desa Ngroto sebagai program penanggulangan 

masalah kerentanan Kemiskinan  

b. Proses Klarifikasi dan Klasifikasi RTS 

Setelah Rumah Tangga Sasaran (RTS) memahami tujuan dan pelaksanaan 

Kebijakan tersebut Pemerintah Desa bersama BUMDesa melakukan klasifikasi Rumah 

Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan data Program Perlindungan Sosial PPLS 2011 yang 

merupakan Data Acuan Pelaksanaan Program Jalin Matra. Data tersebut diklarifikasi 

kembali untuk memastikan kebenarannya karena data tersebut sudah cukup lama dan 

masyarakat sudah banyak mengalami perubahan kondisi perekonomian. Dari data yang 

disajikan oleh PPLS 2011, di Desa Ngroto terdapat 477 Rumah Tangga Hampir Miskin 

(RTHM) sebagai sasaran pelaksanaan program Jalin Matra.19  
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Dari jumlah tersebut pengurus BUMDes memilih ulang mana RTS yang 

produktif dan yang tidak produktif. Rumah tangga produktif terdiri dari RTHM dengan 

usia 15-65 tahun, sudah memiliki usaha, atau berpotensi melakukan unit usaha ekonomi 

produktif. Sedangkan golongan non produktif adalah RTHM yang berusia 15 sampai 

65 tahun , tetapi mengalami cacat fisik difable sehingga dia tidak bisa melakukan 

kegiatan ekonomi. 

Dari kriteria tersebut menghasilkan 35 RTS, yang siap menerima pinjamn murah 

Program Jalin Matra PK2, karena sebagian RTS belum memiliki kesiapan dan bahkan 

sebagian lagi tidak mau menerima pinjaman murah tersebut, dan sebagian lagi memilih 

untuk mendapatan pecairan tahap kedua karena kurangnya jumlah anggaran. Maka 

ditentukan 35 RTS sebagai target pelaksanaan pada tahap pertama Program Jalin Matra 

di Desa Ngroto yang terbagi dalam 6 (enam) kelompok. Dan saat ini jumlah Rumah 

Tangga yang sudah mnerima bantuan pinjaman murah sudah berkembang menjadi 98 

RTS. 

Meningkat nya jumlah tersebut disebabkan oleh pengembalian dana pinjaman 

oleh RTS yang terlebih dulu mendapatkan pencairan pinjaman tahap pertama, 

kemudian digulirkan untuk rumah tangga sasaran yang lain, yang saat pertama belum 

mendapatkan pinjaman murah jalin matra.  Karna sifat pinjaman tersebut bergulir dan 

tidak semua RTS yang sudah mendapatkan pinjaman jalin matra pada tahap pertama 

mengajukan pinjaman lagi sehingga pengembaliaanya digunakan utuk realisasi 

pencairan Rumah tangga yang lain.  

c. Pembentukan Pokmas (Kelompok Masyarakat) 

RTS yang telah terverifikasi bersama BUMDesa membahas mengenai 

Pembentukan Pokmas yang terdiri dari ketua, bendahara dan anggota yang akan 

bekerjasama dengan BUMDesa dalam melaksanakan Kebijakan Program Jalin Matra. 

Pembentukan Pokmas Tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 April 2016. Dan 

menghasilkan 6 Kelompok.20 Fungsi Pembentukan Pokmas tersebut memfasilitasi 

antar BUMDesa dengan RTS dalam Pelaksanaan Program. Seperti, Pengajuan 

Pinjaman, Pencairan Pinjaman, dan dalam menyelesaikan permasalahan kebijakan.  

Kelompok masyarakat terdiri dari sekumpulan rumah tangga sasaran yang 

tercatat sebagai Rumah tangga hampir miskin dengan jumlah berkisar 5 sampai 10 

Rumah Tangga Sasaran (RTS). Pengelompokan tersebut dibentuk setelah data Rumah 

tangga hampir miskin (RTHM) diverifikasi ulang oleh pengurus BUMDesa Ageng 

bersama dengan pendamping Desa. Alasan utama pembentukan kelompok masyarakat 

ini untuk memepermudah administrasi dalam pelaksanaan program seperti penyaluran 

pinjaman murah, atau monitoring perkembangan unit usaha.  

Pembentukan kelompok ini difasilitasi oleh BUMdes sebagai lembaga yang 

mengelola dana Jalin Matra. Pembentukan anggota kelompok didasarkan pada 

kedekatan tempat tinggal untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antar 
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annggota kelompokkan baik dengan usaha yang sejenis atau tidak sejenis dengan 

mengutamakan kedekatan tempat tinggal. Struktur kelompok masyarakat sendiri terdiri 

dari ketua, bendahara dan anggota. 

d. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Usaha 

Tujuan dari dilaksanakan bimbingan teknis dalam rencana usaha Pokmas adalah 

memberikan pengetahuan mengenai optimalisasi usaha yang akan dijalankan. 

Bimbingan Teknis ini dilaksanakan melalui rembug pokmas pada tanggal 22 april 

2016. Dan dihadiri oleh seluruh Pokmas dan anggotanya. Dalam penyusunan rencana 

usaha tersebut pokmas menyusun jenis usaha, jumlah dana dan rencana penggunaan 

dana yang kemudian akan diajukan kepada BUMDesa untuk dinilai kelayakan 

usahanya. 

e. Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Usaha 

Pada tahap verifikasi dan penilaian kelayakan usaha dilakukan oleh pendamping 

desa serta BUMDesa untuk menganalisa kelayakan usaha yang diajukan oleh RTS. 

Dilakukan setiap kali sebelum pencairan data pinjaman dengan cara melakukan 

kunjungan ketempat usaha utuk melihat kondisi lapangan Pkmas. Pada tahap pertaman 

penilaian kelayakan usaha ini dilaksanakan pada 29 april 2016. Untuk kemudian hasil 

dari penilaian kelayakan usaha ini digunakan sebagai acuan dalam menetapkan apakah 

layak mendapatkan pinjaman murah serta mentukan jumlah pinjaman.  

Tahap penilaian kelayakan ini juga memenuhi aspek membangun kepercayaan 

(Trust Building) antar aktor terkait dalam proses kolaborasi yang tujuannya dapat 

menghasilkan data manasaja usaha yang layak dan berdaya saing dan mampu 

meningkatkan perekonomian, secara otomatis akan memperlancar terwujudnya tujuan 

implementasi program. Tapi jika sebaliknya usaha tersebut dinilai belum layak maka, 

bisa menjadi penghambat terwujudnya tujuan implementasi. Disitulah fungsi analisa 

kelayakan tersebut dijalankan.  

Ada 5 (lima) yaitu, Capacity(penilaian kapasitas), Character(sifat prilaku 

peminjam), Collateral (memperhitungkan jaminan dalam bentuk aset berharga), 

Condition (memperhitungkan kondisi ekonomi), Capital(merupakan modal yang 

dimiliki RTS calon peminjam).  

f. Realiasasi Pencairan Dana Pinjaman. 

Setelah semua unit usaha yang diajukan oleh RTS sudah terverifikasi dalam 

penilaian kelayakan usaha. Ketua Kelompok bersama Bendahara juga seluruh 

anggotanya dapat melakukan pertemuan kembali dengan pengurus BUMDesa Ageng 

pada tangga 18 Juli 2016 di Kantor BUMDesa Ageng utnuk melakukan Pencairan Dana 

Pinjaman, dengan jaminan KK atau Buku Nikah dan penandatanganan Surat 

Pernyaataan tanggung rentang yang ditandatangani oleh semua anggota kelompok. 

Yang selanjutnya pinjaman tersebut akan dikembalikan dengan cara mengansur setiap 

bulannya tersdiri dari pinjaman pokok dan tambahan jasa sebesar 0,8%.  



Adapun anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program ini merupakan 

anggaran APBD Provinsi berdasarkan surat sektretaris daerah provinsi Jawa Timur 

tanggal 21 januari 2016 Nomor 414 1/142/206/2016  Prihal Pagu Definitif  Belanja 

Bantuan Keuangan Khusus Pada Pemerintah Desa untuk kegiatan Jalin Matra dalam 

rangka Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan. Terlampir dalam surat Prihal 

permohonan pencairan bantuan keuangan khusus yang ditandatangani pada bulan mei 

2016 program tersebut didanai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Danatersebut 

dikurangi RP.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sebagai Biaya operasional pelaksanaan 

program. 

Dana untuk blanja operasioanal tersebut 12,5% sebagai honor tenaga pendamping 

Desa selama 5(lima) bulan sejumlah Rp.1.250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu 

rupiah). dan 30% diperuntukkan untuk Kepala Desa, Bendahara Desa, dan pengurus 

BUMDesa sejumlah Rp.3.000.000(tiga juta rupiah), dan Rp.5.750.000(lima juta tujuh 

ratus limapulih ribu rupiah) untuk operasioanal alat kelengkapan dan operasioanal 

kegiatan mulai dari kegaiatan rembuk warga sampai pada saat laporan pertanggung 

jawaban pelaksanaan program. baru kemudian yang lainnya digunakan sebagai 

pinjaman murah untuk rumah tangga sasara. 

Penggunaan Dana untuk benlanja operasioanl etrsebut seudah sesuai dengan yang 

tercantum dalam Peraturan Gubernur nomor 13 tahun 2016 Lampiran ketiga tentang 

penganggaran. Diharapkan dengan dengan dianggarkannya biaya operasioanal tersebut 

akan mempermudah pemerintah Desa atau Bumdesa dalam mengelola keuangan dan 

sebaga pendukung pelaksanaan Jalin Matra agar terus berkelanjutan. Untuk belanja 

operasional berikutnya APBD Desa. 

Kemudian, Rp 90.000.000(sembilan puluh juta rupiah) untuk dana pinjaman murah 

Jalin Matra Pk2 yangkemudian pinjamkan untuk RTS yang tergabung dalam kelompok 

dan dibagikan secara bergulir dengan pengembalian diangsur setiap bulan Pada 

pencairan Dana tahap pertama digulirkan kepada 6 enam kelompok masyarakat yang 

terdiri dari 35 (tiga puluh lima) RTS. Dan penentuan besarnya pinjaman masing-

masing RTS ditentukan oleh jenis usahanya sesuai pada saat penilaian kelayakan usaha. 

Berikut ini jumlah rincian pencairan dana tahap pertama berdasarkan Kelompok 

Tabel 3. Jumlah Pinjaman Kelompok 

No Nama Kelompok Jumlah Pinjaman 

1 Sejahtera Bersama Rp.13.000.000 

2 Sumber Rejeki Rp.17.500.000 

3 Berkah Sejahtera Rp.18.000.000 

4 Mitra Usaha Rp.16.500.000 

5 Karya Maju Rp.12.500.000 

6 Apel Rp.12.500.000 

Sumber: Arsip BUMDesa 2016, jumlah Pinjaman Pokmas. 



jumlah yang diterima oleh setiap kelompok berbeda-beda karna didasarkan pada 

jumlah anggota kelompok serta jenis udaha apa yang dimiliki oleh anggota sesuai 

dengan pada saat penilaian kelayakan usaha yang sebelumnya sudah di lakukan oleh 

pengurus BUMDesa. Dengan memberikan jumlah pinjaman sesuai dengan modal 

usaha yang dibutuhkan akan memberikan kemudahan bagi peminjam untuk 

mengembalikan karna jumlah pinjamannya sedikit. Juga akan memberikan kesempatan 

kepada yang lain agar mendapatkan pinjaman murah tersebut.  

Jika salah satu atau semua Pokmas tersebut sudah mengembalikan keseluruhan 

pinjaman modal murah kepada BUMDesa dapat digulirkan kepada Pokmas yang 

bersangkutan dengan jumlah yang lebih tinggi atau kepada Pokmas lain. Dengan syarat, 

jika Pokmas tersebut ingin mengajukan kembali untuk mendapatkan pinjaman murah  

Jalin Matra, maka semua anggota didalam kelompok tersebut sudah melakukan 

pelunasan, jika ada salah satu atau beberapa yang belum melunasi atau membayar 

keseluruhan, semua anggota menanggung tunggakan tersebut sesuai kesepakatan 

kelompok untuk mendapatkan kembali pinjaman murah jalin matra. 

g. Komitmen Antar Pelaksana 

Kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dengan melibatkan banyak aktor 

memerlukan sebuah komitmen agar terus berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. 

Biasanya komitmen tersebut terus berjalan berdasarkan adanya ketergantungan atau 

hubungan timbal balik antar aktok pelaksana kebijakan. Begitu juga dengan program 

jalin matra ini, dimana pemerintah dan kelompok masyarakat memiliki hubungan 

saling bergantungan untuk menghasilkan manfaat dari pelaksanaan kebijakan tersebut.  

Pada pencairan tahap pertama tanggal 18 juli 2016 masing-masing anggota 

kelompok menandatangani surat pernyataan tanggung rentang yang berisi 3 poin 

perjanjian yang tujuannya tidak hanya untuk memperkuat komitmen dalam 

pelaksanaan tetapi juga sebagai cara untuk membangun kepercayaan antar pelaksana.21 

1. Masing-masing dalam kedudukan sebagai pribadi anggota kelompok menyatakan 

secara sadar dan bertanggung jawab untuk melunasi angsuran pokok dan jasa pinjaman, 

apabila ada anggota yang menunggak atau mengalami kemacetan pengembalian 

pinjaman karena belum mampu melunasi kewajibannya. 

2. Apabila terjadi tunggakan angsuran dari satu, beberapa anggota atau seluruh anggota 

kelompok, menyatakan secara sadar bersepakat untuk bersama-sama menanggung 

pelunasan tunggakan angsuran sesuai dengan keputusan musyawarah kelompok. 

3. Apabila kami ingkar janji atau tidak bisa memenuhi kesanggupan di atas, maka kami 

selaku pribadi atau kelompok, sanggup menerima sanksi dari pengurus BUMDesa 

berupa tidak dapat lagi mengajukan pinjaman baru kepada BUMDesa, sampai 

kewajiban pelunasan pinjaman terealisasikan. 

Namun mengenai pernyataan surat perjanjian tersebut, saat ini mengalami 

perubahan pada pelaksanaannya, karna peminjaman sudah di lakukan secara individu. 
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Perubahan ini disebabkan tidak terkoordinirnya RTS kedalam sebuah kelompok, secara 

sederhana RTS lebih memilih untuk melakukan peminjaman secara indivudu tanpa 

dikoordinir oleh kelompok. Karena pada pencairan peminjaman tahap kedua ada 

sebagian RTS yang tidak mengajukan peminjaman lagi. Ada juga RTS yang 

mengajukan untuk mengajukan bantuan murah pada tahap kedua. Sehingga tatanan 

anggota kelompok masyarakat mengalami berubahan. 

Dampak dari perubahan tersebut menimbulkan masalah baru yaitu banyak RTS 

yang semakin tidak berkomitmen pelaksanaan progam karena tidak ada rasa saling 

kertergantungan antara satu RTS dengan RTS lainnya. Karena dengan pengajuan 

pinjaman secara Individu juga boleh dilakukan sehingga RTS tidak mau direpotkan 

dengan urusan kelompok. Akhirnya keadaan tersebut memicu semakin banyaknya 

jumlah RTS yang tidak melakukan pengembalian pinjaman atau angsuran. Dimana 

pada 3 Maret 2018 ada sekitar 20 (duapuluh) dari 98 (tujuh puluh satu) RTS memiliki 

tunggakan pelunasan22. 

E. Diskusi Hasil 

Pelaksanaan Program Jalin Matra PK2 seabagi program penanggulangan kemiskinan. 

Berangkat dari tujuan tersebut pelaksanaan Program Jalin Matra  yang merupakan instrument 

penanggulangan kemiskinan dipedesaan diukur dengan 4 (empat) indikator keberhasilan sesuai 

dengan Pedoman Pelaksaksanaan Jalin Matra Peraturan Gubernur nomor 13 tahun 2016.23 

Pertama tepat sasaran, yang dimaksud tepat sasaran merupakan pelaksanaan jalin Matra dengan 

menyasar kelompok rumah tangga rentan miskin berdasarkan Basis Data terpadu PPLS 2011pada 

desil 2 dan 3 setelah dilakukan klarifikasi, klasifikasi, verifikasi dan kelayakan usaha  yang dalam 

hal ini di Desa ngroto terdapat 477 RTS dan menghasilkan 35 RTS pada tahap pertama 

pelaksanaan dan saat ini mencapai 98 RTS.  

Kedua, tingkat pengembalian pinjaman. Pokmas yang terdiri dari RTS wajib 

mengembalikan dana yang telah pinjaman kepada BUMDesa dengan mekanisme yang telah 

disepakati, untuk kemudian digulirkan kembali kepada pokmas yang sama atau pokmas yang lain. 

Namun, yang terjadi dilapangan dari 98 RTS yang mendapatkan pinjaman murah Jalin Matra ada 

20 (duapuluh) yang masih menunggak pengembalian pinjaman murah Jalin Matra. Permasalahan 

ini disebabkan oleh tidak adanya komitmen dari Pokmas dan RTS terhadap kesepakatan yang 

telah ditandatangani pada surat pernyataan tanggung rentang. Serta tidak adanya komitmen dari 

BUMDesa dalam mengkoordinasikan kelompok masyarakat yang terdiri dari RTS untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Peminjaman dan unit usaha yang 

dikelola oleh RTS. 

Ketiga, peningkatan pendapatan, pinjaman modal murah yang digulirkan untuk RTS 

digunakan untuk pengembangan usahanya sehingga akan meningkatkan jumlah pendapatan RTS. 

Dalam hal ini peningkatakn penghasilan yang dimaksud tidak di jelaskan jumlah angka 

peningkatannya. Dan peningkatan pendapatan ini merupakan hal yang sangat relative Mengingat 
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kebanyakan RTS menggeluti bidang perdagangan dan pertanian sering mengalami ketidak 

setabilan. Sehingga ada beberapa rumah tangga yang memang  mengalami peningkatan 

pendapatan tersebut ada juga rumah tangga yang tidak mengalami peningkatan pendapatan. 

 Keempat, Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Mengingat program Jalin 

Matra bertujuan untuk meperkuat perekonomian masyarakat Desa, maka keberadaan BUMDesa 

sangat diperlukan sebagai pengelola program jalin Matra. Sesuai dengan Peraturan Mentri Desa 

Nomor 4 tahun 2015 yang menyatakan pendirian BUMDesa bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian Desa, mengoptimalkan aset desa.BUMDes Ageng Desa Ngroto sebenarnya sudah 

terbentuk sejak tahun 2015 yang tercantum dalam Peraturan Desa Ngroto Nomor 03 tahun 2015 

tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Namun keberadaan 

program Jalin Matra PK2 tersebut memperkuat keberadaan BUMDesa Ageng sebagai penggerak 

perekonomian Masyarakat Desa Ngroto.  

F. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya tujuan pelaksanaan 

Program Jalin Matra PK2 yang mencakup empat indikator dalam peraturan Gubernur Nomor 13 

Tahun 2016 sebagai program penanguulangan kerentanan kemiskinan belum semua indikator 

tersebut terpenuhi.karna, terdapat permasalahan dalam proses Kolaborasi yaitu rendahnya 

komitmen serta kurangnya proses pertemuan untuk mengkoordinasikan perkembangan dan 

keberlanjutan program. Sehingga menimbulkan permasalahan yang menyebabkan tidak 

terpenuhinya indikator keberhasilan sesuai dengan pedoman pelaksanaan seperti rendahnya 

tingkan pengembalian dana pinjaman oleh RTS.  
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