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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi fiskal telah memberi peluang 

dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih didaerah. 

Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka 

peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber 

pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah dengan keinginan dan 

kebutuhan masyarakat daerah. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai 

kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat 

berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban 

kepada masyarakat (Widjaja ; 2002)  

Masalah yang masih banyak dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal 

yaitu kemiskinan. Kemiskinan menjadi persoalan yang kompleks dalam 

pembangunan, hal ini tidak lagi hanya dilihat dari sisi ekonomi atau moneter saja, 

akan tetapi dilihat dari berbagai aspek terkait dengan kemiskinan tersebut. 

Mengingat kemiskinan merupakan masalah yang multidimensional, maka upaya 

penaggulangannya membutuhkan berbagai langkah dan melibatkan banyak pihak, 

baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, maupun masyarakatnya 

sendiri. 

Adanya desentralisasi fiskal dengan besarnya dana yang diberikan 

Pemerintah Pusat ke Daerah seharusnya diiringi dengan adanya peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, salah satu ukurannya yaitu keberhasilan Pemerintah 

Daerah dalam menanggulangi kemiskinan. Peningkatan jumlah dana transfer yang 

diterima Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk 

mencapai tujuan pembangunan daerah diantaranya berupa pengentasan kemiskinan 

melalui kebijakan alokasi belanja daerahnya. 

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kebijakan pengeluaran 

pemerintah ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal sebagai salah satu wujud 

intervensi pemerintah didalam perekonomian dalam rangka mengatasi kegagalan 

pasar. Intervensi pemerintah, yang dikenal dengan kebijakan fiskal salah satunya 

dilakukan melalui kebijakan pengeluaran atau belanja pemerintah. Pengeluaran 

pemerintah merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi tingkat 

kemiskinan. Berbagai upaya dilakukan oleh baik Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah yang sama-sama berperan dalam menanggulangi masalah 

kemiskinan. 

Upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan pemerintah untuk 

mengeluarkan penduduk miskin dari jurang kemiskinan, seperti melalui 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan pelayanan dasar seperti 

pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk membuka 

kesempatan berpasrtisipasi masyarakat miskin dalam proses pembangunan. 

Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kemiskinan disamping diperoleh melalui 

peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah yang berkualitas juga dibarengi 
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dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang diberlakukan oleh 

Pemerintah Pusat. 

Pemerintah pusat melalui Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K) memberikan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi 

mulai dari program penanggulangan kemsikinan berbasis bantuan sosial, program 

penanggulangan berbasis pemberdayaan masyarakat, serta program kemiskinan 

berbasis pemberdayaan usaha mikro. Kebijakan percepatan penanggulangan 

kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri merupakan wujud dari desentralisasi fiskal daerah mendukung perbaikan 

fisik maupun non fisik dengan pendekatan pemberdayaan. Kebijakan ini 

diharapkan adanya peningkatan taraf hidup dalam masyarakat desa, dimana semua 

pihak yaitu masyarakat desa juga dilibatkan. 

Menurut Haughton dan khandker (2010), bahwa suatu komponen utama 

pemberdayaan masyarakat miskin adalah kebutuhan untuk mendesentralisasi 

kekuasaan, terutama melalui pendelegasian kekuasaan pada tingkat pemerintah 

daerah dan privatisasi sejumlah kegiatan. Melalui alokasi anggaran ini dirumuskan 

kembali mekanisme upaya mengurangi angka kemiskinan dengan pendekatan 

pemberdayaan yang memproduktifkan masyarakat dengan melibatkan masyarakat 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. 

Sehingga pengintegrasian beberapa program ke dalam kebijakan PNPM Mandiri, 

cakupan pembangunan diharapkan dapat memperluas hingga ke daerah terpencil. 

Salah satu provinsi dengan penduduk terbesar di Pulau Jawa adalah Jawa 

Timur. Dalam tiga tahun terakhir, Jawa Timur menempati urutan ketiga persentase 
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penduduk miskin di Pulau Jawa. Berdasarkan data statistik, sebagian besar 

persentase penduduk miskin tersebut berada di daerah pedesaan. Berbagai upaya 

telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan. Dalam 

hal ini, pembangunan daerah dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun 

infrastruktur perlu mendapat prioritas utama pembangunan daerah yang dilakukan 

seperti beasiswa pendidikkan untuk keluarga miskin, dan jaminan kesehatan 

masyarakat. Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur juga menerima 

anggaran dari Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penanggulangan 

kemiskinan dan telah menjalankan program tersebut yang bertujuan untuk 

memberdayakan masyarakat agar terlibat aktif dalam pembangunan yaitu Program 

Nasional Pmeberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. 

Secara keseluruhan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di wilayah 

Provinsi Jawa Timur jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Anggaran 

yang besar tersebut dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah salah satunya untuk 

membiayai urusan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam rangka 

penanggulangan kemiskinan di daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penelitian ini mengambil topik Pengaruh PNPM Mandiri dan Belanja Pemerintah 

Daerah terhadap Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dalam kurun 

waktu 4(empat) tahun yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. 

B. Perumusan Masalah 

Seberapa besar pengaruh PNPM Mandiri dan Belanja Pemerintah Daerah  

terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur ? 
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C. Batasan Masalah 

Pembahasan ini fokus pada anggaran PNPM Mandiri di Kabupaten/Kota 

yang bersumber dari APBN dan APBD dan Belanja Pemerintah dibidang 

pendidikan, kesehatan, perumahan dan fasilitas umum. Sedangkan tahun penelitian 

selama 4 (empat) tahun yaitu mulai tahun 2011 sampai 2014. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Mengetahui besarnya pengaruh PNPM Mandiri dan Belanja Pemerintah 

Daerah  terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. 

Manfaat Penelitian  

1. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan yaitu 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten 

Provinsi Jawa Timur. 

2. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak yang berkepentingan untuk 

menganalisa masalah-masalah yang berkaitan dengan kinerja keuangan daerah 

dan belanja modal. 

 


