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Abstrak 

Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM) 

merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam meningkatkan 

kualitas kehidupan dan meningkatkan harkat martabat keluarga miskin. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan dampak program nasional 

pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM) terhadap pendapatan 

keluarga di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Teknik 

pengumpulan data dengan pencatatan langsung berupa data RTS di Kecamatan 

Kediri Kabupaten Tabanan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 92 responden 

yang ditentukan dengan menggunakan pendekatan Slovin dengan teknik 

Probability Sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini  

adalah dengan teknik analisis regresi berganda.  

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan efektivitas program dan 

dampak pelaksanaan program berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

pendapatan keluarga di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dengan nilai Fhitung 

(30,359) lebih besar dari Ftabel (3,09) dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 

Efektivitas program berpengaruh positif terhadap pendapatan keluarga di 

Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dengan nilai thitung=10,910 lebih besar dari 

ttabel=1,671. Dampak pelaksanaan program berpengaruh signifikan positif terhadap 

pendapatan keluarga di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan dengan nilai thitung= 

4,231 lebih besar dari ttabel=1,671. 

 

Kata kunci : efektivitas program PNPM, dampak pelaksanaan program PNPM, 

pendapatan keluarga 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi 

semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini 

cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat 

pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan 

masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan 

akar permasalahan kemiskinan juga mulai pudar (Agus dan Surya, 2012). Fakta 

empirisnya adalah ketika tren pertumbuhan ekonomi selalu naik, tren angka 

kemiskinan malah fluktuatif dan cendrung meningkat. Kenyataan menunjukan 

bahwa di negara-negara berkembang seperti Indonesia, peningkatan laju 

perumbuhan ekonomi belum diikuti oleh penurunan kesenjangan pendapatan, 

kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat 

sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Ahmad et al., 

2009). 

Damianus (2014) menyatakan berbagai strategi yang telah dilaksanakan 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat masih belum menunjukan hasil yang memuaskan ini ditunjukan 

dengan masih banyaknya penduduk miskin. Kemiskinan merupakan masalah 

multidimensi dan lintas sector yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling 

berkaitan, antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap 



 

barang dan jasa. lokasi, geografis dan kondisi lingkungan (Intan, 2013). 

Penanganan permasalahan kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang 

menjadi pusat perhatian pemerintah di berbagai negara manapun. Oleh karena itu 

pendekatan ekonomi dalam bentuk pemberdayaan menjadi salah satu strategi 

untuk pembangunan nasional (Kembar, 2013). Pemberdayaan masyarakat 

merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam meningkatkan 

kualitas kehidupan dan meningkatkan harkat martabat keluarga miskin. 

Muhammad et al., (2013) menyatakan orang miskin tidak dipandang sebagai 

orang yang serba kekurangan dan objek pasif penerima pelayanan saja, melainkan 

sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk 

perbaikan hidupnya, namun kegagalan tetap saja terjadi dan tingkat kesejahteraan 

masyarakat masih belum merata karena masih banyaknya ditemukan rumah 

tangga sasaran yang tergolong miskin. 

Nuryahman (2008) menyatakan kemiskinan merupakan permasalahan 

bangsa yag mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan 

pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dasar warga Negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan 

komprehensif dalam menanggulangi kemiskinan (Sudibia dan Marhaeni, 2012). 

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat 

merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap 

penanggulangan kemiskinan (Purwati, 2013). Pemerintah telah melaksanakan 

penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan 

kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial 



 

ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat 

serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya 

mencapai masyarakat yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan namun 

keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari pemangku 

kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang 

komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan dilakukan dengan tiga 

strategi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya 

(Yohana, 2013). 

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem 

perlindungan sosial bagi penduduk yang rentan dengan kemiskinan. Sistim 

perlindugan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat 

menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, 

kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana alam dan 

sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar 

seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin 

(Juzhong et al., 2014). 

Penerapan strategi ini didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang 

rentan jatuh dalam kemiskinan di indonesia. Di samping menghadapi masalah 

tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena 

terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya 

(Martin et al., 2010). Tingginya tingkat kerentaan juga menyebabkan tingginya 

kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk 

menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu 



 

dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak 

miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak 

menjadi lebih miskin (Rhonda and Robert, 2001). 

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki 

akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar diantaranya 

pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi 

akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok 

masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar 

mendorong peningkatan investasi modal manusia (Richard, 2005). 

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi 

sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan 

kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan sangat penting untuk memperlakukan 

penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk 

memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat 

berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan 

(Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan, 2014). 

Pentingnya pelaksanaan strategi dengan prinsip ini menimbang 

kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak 

berpihak kepada kaum miskin, hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak 

terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat (Irv and Judy, 

2011). Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi 

tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara 



 

proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami 

marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial (Bond, 2011). 

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan 

umumnya melalui mekanisme atas bawah (top-down) kelemahan dari mekanisme 

ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat (George, 2004). Semua inisiatif 

program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah pusat, demikian 

pula dengan penanganannya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik 

kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang 

diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan 

masyarakat miskin setempat (Judith and Marion, 2009). 

Pemerintah Kabupaten Tabanan berkomitmen untuk terus melakukan 

penanganan berkelanjutan terhadap dua permasalahan pokok kemiskinan yaitu 

kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Komitmen Pemerintah Kabupaten 

Tabanan diwujudkan secara nyata melalui dukungan APBD terhadap 3 kluster 

kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Dengan pertimbangan 

tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat 

miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan 

kemiskinan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan tersebut kemudian 

dituangkan dalam 3 instrumen utama penanggulangan kemiskinan yang terdiri 3 

klaster. 

Klaster pertama merupakan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang 

bertujuan untuk mengurangi beban Rumah Tangga Sasaran melalui peningkatan 



 

akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih maupun 

sanitasi. Klaster pertama ini dilaksanakan melalui berbagai program seperti 

Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), 

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas) maupun Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) (Laurie and 

Jonathan, 2003). Pemerintah Kabupaten Tabanan mencanangkan program 

nasional, PNPM-Mandiri yang merupakan penggabungan Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP), dimana dalam PNPM terdapat dua program inti yaitu PNPM-

Mandiri Perdesaan yaitu khusus bergerak di wilayah perdesaan serta PNPM-

Mandiri Perkotaan yaitu Program pemberdayaan khususnya bagi wilayah yang 

ditetapkan sebagai wilayah perkotaan. 

Klaster kedua merupakan penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan 

memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam 

pembangunan. Secara nasional klaster kedua ini diselenggarakan melalui Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dengan berbagai jenisnya seperti 

PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan atau Program 

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Selain itu juga ada Program 

Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif. Di 

Kabupaten Tabanan juga dilaksanakan Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 

melalui pemberian bantuan usaha kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebesar 

Rp. 2.500.000,-. 



 

Klaster ketiga merupakan penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang bertujuan memberikan akses 

dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Klaster 

ketiga ini dilaksanakan melalui pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit 

Usaha bersama (KUBE), dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang 

memberikan keunggulan kompetitif kepada anggotanya (Michael, 2004). 

Pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Tabanan telah menggelontorkan 

sekitar Rp.103,4 milyar untuk berbagai program pengentasan kemiskinan. Dan di 

tahun 2011 angka meningkat lagi menjadi Rp. 105,5 milyar bahkan pada tahun 

2012 tercatat Pemerintah Kabupaten Tabanan telah mengucurkan Rp. 191,3 

milyar untuk membiayai program-program tersebut. Pemerintah Kabupaten 

Tabanan merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakakat Mandiri Perdesaan yang juga merupakan instrumen 

program untuk percepatan pencapaian Milenium Development Goals (MDDs). 

Lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Tabanan terdapat di 10 wilayah 

Kecamatan. Kecamatan Selemadeg 10 Desa, Kecamatan Selemadeg Timur 10 

Desa, Kecamatan Selemadeg Barat 11 Desa, Kerambitan 15 Desa, Tabanan 12 

Desa, Kediri 15 Desa, Marga 16 Desa, Baturiti 12 Desa, Penebel 18 Desa dan 

Pupuan 14 Desa. 

Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Tabanan Tahun 2014 

meliputi bidang pendidikan masyarakat, bidang kesehatan masyarakat, simpan 

pinjam kelompok perempuan (SPP) dan bidang prasarana masyarakat. Sumber 

dan ketentuan alokasi dana BLM sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan 



 

dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 

Swadaya masyarakat, dan partisipasi dunia usaha. Kriteria Alokasi dana BLM 

per-Kecamatan ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan jumlah 

dan distribusi penduduk serta jumlah orang miskin. 

Lingkup Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang diterapkan di 

Kabupaten Tabanan, pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan 

kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan secara mandiri melalui 

peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin dan komunitas 

atau kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan 

masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi, 

dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Penentuan skala prioritas pendanaan 

kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah antar Desa dengan 

menetapkan sejumlah kriteria yang meliputi aspek manfaat, berdampak terhadap 

peningkatan kesejahteraan, dapat dikerjakan masyarakat, didukung sumber daya 

yang ada, dan upaya pelestarian kegiatan. Sarana dan prasarana yang mendukung 

peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat desa, di Kabupaten Tabanan meliputi: 

potensi sumberdaya desa/antardesa, permasalahan yang dihadapi masyarakat 

berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, jenis-jenis prasarana yang 

dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serta sarana pendidikan dan 

kesehatan, kesiapan masyarakat untuk melakukan kegiatan sarana dan prasarana 

dan kriteria sarana dan prasarana yang dapat didanai (Agus dan Surya, 2012). 

Sebagai upaya untuk memperoleh gagasan dari seluruh jenis-jenis kegiatan 

tersebut maka dalam proses penggalian gagasan, fasilitator Kecamatan dan Kader 



 

Desa wajib melibatkan pihak-pihak yang terkait langsung dengan bidang kegiatan, 

meliputi bidang pendidikan, kesehatan, dan pelaku ekonomi masyarakat (Ahmad 

et al., 2009). Intan (2013) menyatakan sebagai program yang ditujukan langsung 

untuk meningkatkan kesejahteraan dalam artian terpenuhinya kebutuhan dasar 

masyarakat rumah tangga sasaran klasifikasi hampir miskin di pedesaan dan 

kemandirian yang diartikan mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi 

sumber daya yang ada dilingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut 

untuk mengatasi masalah kemiskinan. Secara makro, kondisi kemiskinan di 

Kabupaten Tabanan menunjukan perkembangan yang cukup menggembirakan, 

namun secara mikro di Kabupaten Tabanan yang merupakan salah satu pusat 

perekonomian dan sebagai kota pariwisata dan juga terkenal dengan penghasil 

beras tidak luput dari masalah kemiskinan yang tersebar di seluruh Kecamatan di 

Kabupaten Tabanan. 

 

Tabel 1.1 

Rumah Tangga Sasaran (RTS) PerKabupaten/Kota di Provinsi Bali Menurut 

Klasifikasi Sangat miskin (SM), Miskin (M), Hampir Miskin (HM) 

Berdasarkan data PPLS Tahun 2014 
Jumlah RTS 

No Kab/Kota Sangat 

Miskin 

SM % Miskin M % Hampir 

Miskin 

HM % Jumlah 

RTS 

1 Jembrana 4.331 10,5 4.412 5,7 4.411 5,7 13.154 

2 Tabanan 5.540 13,4 8.812 11,5 8.810 11,3 23.162 

3 Badung 3.089 7,5 5.117 6,7 5.117 6,6 13.323 

4 Gianyar 5.428 13,2 10.225 13,3 10.244 13,2 25.897 

5 Klungkung 2.663 6,5 4.391 5,7 4.391 5,6 11.445 

6 Bangli 2.401 5,8 5.218 6,7 6.293 8,1 13.912 

7 Karangasem 5.630 13,6 11.622 15,1 11.621 14,9 28.873 

8 Buleleng 8.422 20,4 21.481 28,0 21.481 27,6 51.384 

9 Denpasar 3.728 9,0 5.403 7,0 5.402 6,9 14.533 

Provinsi Bali 41.232  76.681  77.777  195.683 

 Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Bali, 2014 

 



 

Nuryahman (2008) menyatakan dalam upaya percepatan penanggulangan 

kemiskinan dimaksudkan tidak hanya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan 

RTS hingga dapat melampaui atau minimal mendekati garis kemiskinan namun 

juga menjaga agar penduduk yang hampir miskin tidak jatuh ke bawah garis 

kemiskinan. Untuk itu diperlukan data individu/rumah tangga baik yang termasuk 

katagori sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Ketiga katagori inilah yang 

disebut dengan istilah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang merupakan sasaran 

berbagai program anti kemiskinan (Michal, 2012). Berdasarkan hasil Pendataan 

Program Perlindungan Sosial (PPLS) data secara lengkap data Perkembangan 

Rumah Tangga Sasaran (RTS) menurut status Kesejahteraan di Provinsi Bali 

dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Kabupaten Tabanan yang menyandang kabupaten kaya dibidang pertanian 

sebagai penghasil beras di Provinsi Bali, dan merupakan salah satu pusat 

perekonomian dan sebagai salah satu Kota pariwisata tak lantas membuat 

Kabupaten Tabanan terlepas dari masalah kemiskinan. Hal ini terlihat dari 

banyaknya jumlah Rumah Tangga Sasaran di masing-masing Kecamatan 

berdasarkan data PPLS Tahun 2014 menurut Klasifikasi pada Tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2 

Rumah Tangga Sasaran (RTS) PerKecamatan di Kabupaten Tabanan menurut 

Klasifikasi Sangat Miskin (SM), Miskin (M), Hampir Miskin (HM) 

berdasarkan data PPLS Tahun 2014 
Jumlah RTS 

No Kecamatan Sangat 

Miskin 

Miskin Hampir 

Miskin 

Jumlah RTS 

1 Selemadeg 350 783 842 1.975 

2 Kerambitan 277 639 727 1.643 

3 Tabanan 462 870 783 2.115 

4 Kediri 1.054 1.224 1.164 3.442 

5 Marga 566 810 601 1.977 



 

6 Baturiti 912 1.300 1.271 3.483 

7 Penebel 365 640 736 1.741 

8 Pupuan 921 1.310 1.391 3.622 

9 Selemadeg Barat 220 526 607 1.353 

10 Selemadeg Timur 413 710 688 1.811 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Tabanan, PPLS 2014 

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dipilihnya Kecamatan 

Kediri Kabupaten Tabanan karena merupakan daerah penyangga pariwisata dan 

sentra penghasil beras yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan baik 

wisatawan domestik maupun mancanegara namun di Kecamatan Kediri 

Kabupaten Tabanan tidak luput dari masalah kemiskinan. Hal ini terlihat dari 

jumlah rumah tangga sasaran di masing-masing Kecamatan berdasarkan hasil 

pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2014 seperti pada Tabel 

1.3. 

Tabel 1.3 

Rumah Tangga Sasaran (RTS) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan 

Kediri data PPLS Kabupaten Tabanan Tahun 2014 
Jumlah RTS 

No Desa Sangat 

Miskin 

Miskin Hampir 

Miskin 

Jumlah RTS 

1 Abian tuwung 68 133 157 358 

2 Belalang 9 62 64 135 

3 Bengkel 44 41 40 125 

4 Beraban 46 54 46 146 

5 Buwit 79 92 58 229 

6 Cepaka 9 23 32 64 

7 Kaba-kaba 85 97 139 321 

8 Kediri 85 129 106 320 

9 Nyambu 62 77 56 195 

10 Nyitdah 303 98 63 464 

11 Pandak 38 59 59 156 

12 Pandak Gede 82 141 98 321 

13 Pangkung Tibah 7 21 33 61 

14 Pejaten 56 70 81 207 

15 Banjar Anyar 81 127 132 340 

Total 1.054 1.224 1.164 3.442 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab.Tabanan, PPLS 2014 

 



 

Kecamatan Kediri terdiri dari 15 Desa dengan masing-masing rumah 

tangga sasaran klasifikasi hampir miskin yang sangat rentan jatuh ke bawah garis 

kemiskinan dengan menggunakan pendekatan penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin 

agar tidak jatuh di bawah garis kemiskinan seperti tampak pada Tabel 1.4. 

Tabel 1.4 

Rumah Tangga Sasaran (RTS) Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan 

Kediri Kabupaten Tabanan Data PPLS Tahun 2014 

 
Jumlah RTS 

No Desa Hampir Miskin 

1 Abian tuwung 157 

2 Belalang 64 

3 Bengkel 40 

4 Beraban 46 

5 Buwit 58 

6 Cepaka 32 

7 Kaba-kaba 139 

8 Kediri 106 

9 Nyambu 56 

10 Nyitdah 63 

11 Pandak 59 

12 Pandak Gede 98 

13 Pangkung Tibah 33 

14 Pejaten 81 

15 Banjar Anyar 132 

Total 1.129 

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Prov. Bali, 2015 

Memberdayakan masyarakat rumah tangga sasaran (RTS) dalam 

pembangunan biasanya diidentikan dengan memberikan bantuan uang. Tetapi 

banyak proyek-proyek inpres yang tekanannya memberikan bantuan material 

kepada masyarakat desa justru mematikan swadaya masyarakat, bahkan 

sebaliknya menjadikan masyarakat menggantungkan diri kepada pemberi bantuan. 

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program 

yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, 



 

mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok 

terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, memerhatikan dampak 

lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, 

serta berkelanjutan. (Ahmad et al., 2013).  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam latar belakang maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. 

1) Apakah tingkat efektivitas dan dampak program nasional pemberdayaan 

masyarakat mandiri perdesaan (PNPM) berpengaruh terhadap pendapatan 

keluarga (RTS) di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan? 

2) Bagaimanakah pengaruh tingkat efektivitas dari pelaksanaan program 

nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM) terhadap 

pendapatan keluarga (RTS)  di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pokok permasalahan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Untuk menganalisis pengaruh secara serempak tingkat efektivitas dan 

dampak program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan 

(PNPM) terhadap pendapatan keluarga (RTS) di Kecamatan Kediri 

Kabupaten Tabanan. 

2) Untuk menganalisis pengaruh secara parsial pelaksanaan program nasional 

pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM) terhadap 

pendapatan keluarga (RTS) di Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. 



 

1.4  Kegunaan Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kegunaan sebagai berikut : 

1) Kegunaan Teoritis 

Manfaat akademik, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khasanah hasil penelitian serta menjadi bahan referensi bagi 

peneliti lainnya yang serius didalam mengembangkan teori-teori dan 

kebijakan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. 

2) Kegunaan Praktis 

Manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Informasi bagi segenap 

aparatur Pemerintah Kabupaten Tabanan, guna merumuskan kebijakan 

strategis yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan 

maupun pemberdayaan masyarakat. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai 

berikut. 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan 

laporan, metode penulisan, serta sistematika pengujian. 

 

 

 



 

Bab II Kajian Pustaka  

Bab ini menguraikan teori yang mendukung pokok permasalahan yang 

dibahas dalam laporan ini yaitu mengenai konsep kemiskinan, ukuran 

kemiskinan,  Kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan 

PNPM Mandiri, program PNPM Mandiri, efektivitas pelaksanaan 

program PNPM, dampak pelaksanaan program PNPM, hipotosis dan 

model konspetual. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan mengenai objek penelitian, jenis data, metode 

penelitian serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Bab IV Pembahasan 

Bab ini menguraikan gambaran umum daerah penelitian dan pembahasan 

mengenai permasalahan dalam penelitian. 

Bab V Simpulan dan Saran 

Bab ini membahas mengenai simpulan yang diperoleh dari penyusunan 

laporan dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan simpulan 

yang diperoleh. 

 


