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ABSTRAKSI 

 

Permasalahan yang selalu membayangi pelaksanaan pembangunan di Indonesia adalah masih 

tingginya angka kemiskinan. Sebagai upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, 

pemerintah memandang perlu meningkatkan bantuan pembangunan kepada masyarakat desa 

melalui pengelolaan di tingkat kecamatan yaitu Bantuan Program pengembangan Kecamatan 

(PPK). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana efektifitas bantuan Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam pengentasan kemiskinan di desa tertinggal melalui 

kegiatan / program yang dihasilkan, dan juga untuk mengetahui faktor penghambat serta faktor 

pendukung dalam pelaksanaan PPK di desa Payaman. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu 

mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilapangan dengan cermat dan akurat sesuai dengan 

kenyataan yang ada secara sistematis, dengan mengambil situs penelitian di Desa Payaman, 

tempat kegiatan PPK untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan permasalahan yang 

diteliti, peneliti mengambil data dari pelaku PPK serta dari arsip dan dokumen yang ada ditempat 

penelitian. Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Setelah data dikumpulkan langkah selanjutnya adalah menyajikannya, kemudian di 

analisis dan di interpretasikan. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan PPK di desa Payaman 

kurang begitu efektif dalam mengentaskan kemiskinan, hal ini bisa dibuktikan dengan sedikitnya 

jumlah Kepala Keluarga (KK) yang tercatat sudah berhasil bangkit dari kemiskinan, meskipun 

dalam pelaksanannya telah mampu menghasilkan dua program/kegiatan yaitu pembangunan 

gedung TPQ dan kegiatan ekonomi simpan pinjam kelompok perempuan.  

Namun demikian dalam pelaksanaan PPK tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. 

Faktor pendukung antara lain:, Adanya keikutsertaan masyarakat desa Payaman yang telah 

memberikan bantuan tenaga dalam mengerjakan pembangunan gedung TPQ, Adanya dukungan 

transparansi dari pihak pelaku PPK dan pemerintah desa dalam setiap kegiatan program PPK di 

Desa Payaman, Untuk kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan pengembalian pinjaman 

berjalan lancar setiap bulannya. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain; Dari proses 

penggalian dana swadaya masyarakat sangat sulit diperoleh yang disebabkankurangnya 

kesadaran masyarakat yang terkesan kurang perduli terhadap pembangunan desanya, Dalam 

proses pencairan dana PPK mengalami keterlambatan, hal ini dapat menghambat pelaksanaan 

PPK di desa Payaman, Kurangnya partisipasi masyarakat mulai dari tahap persiapan sampai 



dengan pelestarian PPK. Dan hanya dalam pembangunan gedung TPQ yang mendapat 

partisipasi, walaupun pada awalnya sedikit ada ketidaksepahaman dengan pihak pelaku PPK, 

Dalam pelaksanaan PPK di Desa Payaman tidak didukung adanya kerjasama dengan lembaga 

pemerintah desa yang sebenarnya bisa memfasilitasi kegiatan ini, Kurang dilestarikannya hasil 

dari pelakasanaan PPK, seperti gedung TPQ yang sekarang terlihat kurang terawat.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PPK di desa Payaman masih belum 

mencapai titik keefektifannya, mengingat dari dua program / kegiatan yang telah dilaksanakan 

melalui PPK tampaknya memang masih belum efektif dan tergolong masih belum mampu 

mengatasi atau bahkan mengentaskan kemiskinan, serta jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin 

sebelum dan sesudah pelaksanaan PPK hanya bergeser beberapa saja, dari 301 KK menjadi 284 

KK. 

 


