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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Astuti (2012), melakukan penelitian dengan judul Efektivitas dan Pengaruh 

PNPM Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, dan Jumlah Penduduk terhadap 

Jumlah Kepala Keluaraga Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan 

Simpan Pinjam (SPP), PNPM Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam Non-SPP, 

Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADs) dan Jumlah Penduduk 

miskin terhadap jumlah kepala keluarga miskin dan untuk mengetahui efektivitas 

PNPM Mandiri Perdesaan Simpan Pinjam (SPP), PNPM Mandiri Perdesaan 

Simpan Pinjam Non-SPP, Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa 

(PADs) terhadap jumlah kepala keluarga miskin. Metode analisis yang digunakan 

adalah deskriptif kuantitatif dengan meggunakan regresi data panel, untuk 

mengukur efektivitas menggunakan tingkat input dan output. Hasil penelitian yaitu 

variabel PNPM Mandiri Perdesaan SPP berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap jumlah KK miskin , PNPM Mandiri Non-SPP berpengaruh negatif tetapi 

tidak signifikan terhadap jumlah KK miskin, Alokasi Dana Desa (ADD) dan 

Pendapatan Asli Desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah KK 

miskin. 

Misdawati & Sari (2013), melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Dampak Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan 
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Pengeluaran Subsidi terhadap Kemiskinan di Indonesia. Tujuan penelitian ini 

memberikan gambaran tentang pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor 

pendidikan pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia 

dan menganalisis tentang pengeluaran subsidi yang diberikan pemerintah ke 

masyarakat dapat mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Metode analisis yang 

digunakan yaitu metode estimasi Error Corection Model (ECM) dan Ordinary Last 

Square (OLS) untuk menganalisis pengeruh pengeluaran pemerintah  di bidang 

pendidikan, kesehatan, dan pemberian subsidi terhadap jumlah penduduk miskin 

di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan variabel pengeluaran di bidang 

pendidikan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap angka kemiskinan, 

variabel pengeluaran di bidang kesehatan memiliki dampak positif dan signifikan 

terhadap angka kemiskinan, dan variabel pengeluaran subsidi meiliki dampak 

negatif dan tidak signifikan terhadap angka kemiskinan. 

Wahyudi (2011), melakukan penenlitian dengan judul Pengaruh Alokasi 

Belanja Daerah untuk urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum 

terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasusu Kabupaten/Kota di Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2007-2009). Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis 

pengaruh alokasi belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk 

pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum terhadap presentase, kedalaman, dan 

keparahan kemiskinan. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi 

berganda data panel. Hasil analisis yaitu belanja daerah untuk pendidikan, 

kesehatan, dan pekerjaan umum berpengaruh signifikan dalam mengurangi 

presentase penduduk miskin dan mengurangi indeks keparahan kemiskinan, 
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sedangkan indeks kedalam kemiskinan dari ketiga belanja tersebut hanya belanja 

kesehatan yang pengaruhnya besar menurunkan kesenjangan.   

Putri, dkk (2015), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh PNPM dan 

Alokasi Angaran Belanja Daerah untuk Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan 

Umum terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini adalah 

menganalisis pengaruh PNPM, Alokasi APBD bidang pendidikan, kesehatan, dan 

pekerjaan umum terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung. Metode analisis yang 

digunakan yaitu model regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh program PNPM, alokasi APBD  bidang pendidikan, kesehatan, dan 

pekerjaan umum terhadap kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan PNPM, 

alokasi APBD untuk bidang kesehatan dan pekerjaan umum memliki pengaruh 

negatif terhadap kemiskinan, sedangkan alokasi APBD untuk bidang pendidikan 

tidak memiliki pengaruh yang sinifikan terhadap kemiskinan.  

Khasanan dan Prasetyo (2016), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Pengeluaran Pemerintah untuk Fungsi Kesehatan, Pendidikan, Perumahan dan 

Fasilitas Umum terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2008-2013. 

Tujuan penelitian ini mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah untuk fungsi 

kesehatan, pendidikan, perumahan dan fasilitas umum terhadap jumlah penduduk 

miskin. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi data panel. Hasil penelitian 

ini yaitu variabel pengeluaran pemerintah untuk fungsi kesehatan, pendidikan, 

perumahan dan fasilitas umum mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Kemiskinan 

Kemiskinan menurut penyebabnya terbagi menjadi dua macam. Pertama 

adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor 

adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau 

sekelmpok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan 

kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi 

dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan 

perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan 

struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan 

seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial 

yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan 

tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri 

dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain “seseorang atau sekelompok 

masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin” (BPS : 2011). 

Kemiskinan secara konseptual dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

kemiskinan relatif dan kemiskinan absolute. Kemiskinan relatif merupakan kondisi 

miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi 

pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara 

pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, 

misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah 

diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kemiskinan absolute ditentukan 
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berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti 

pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa 

hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran 

finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut 

dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya dibawah 

garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. 

(Word Bank : 2010) Penyebab-penyebab atau faktor-faktor penentu utama 

kemiskinan antara lain adalah : 

a. Karakteristik wilayah, mencakup isolasi dan keterpencilan, termasuk 

kurangnya infrastruktur dan akses yang buruk pada layanan, basis sumber daya 

alam termasuk kerentanan terhadap banjir atau topan, kualitas pemerintahan 

dalam pengelolaan wilayah, serta hak milik dan pelaksanaanya. 

b. Karakteristik masyarakat, mencakup ketersediaan infrastruktur  (jalan, air, dan 

listrik) dan layanan (kesehatan, pendidikan), keadaan dengan pasar, dan 

hubungan sosial. 

c. Karakteristik rumah tangga dan individu 

1. Demografis, seperti jumlah anggota rumah tangga, usia struktur, rasio 

ketergantungan, dan gender kepala rumah tangga. 

2. Ekonomi, seperti status pekerjaan, jam kerja, dan harta benda yang 

dimiliki. 

3. Sosial, seperti status kesehatan dan nutrisi, pendidikan, dan tempat tinggal 



11 
 

BKKBN mendefiniskian miskin berdasarkan konsep/pendekatan 

kesejahteraan keluarga dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, 

yaitu Pra Sejahtera (Pra-KS), Keluarga Sejahtera I (KS I), Keluarga Sejahtera II 

(KS II), Keluarga Sejahtera III (KS III), dan Keluarga Sekahtera Plus (KS III-Plus). 

Kelompok yang dikategorikan penduduk miskin adalah Pra-KS dan KS II. Ada lima 

indikator yang harus dipenuhi agar suatu keluarga dikategorikan sebagai Keluarga 

Sejahtera I, yaitu: 

1. Anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut masing-

masing. 

2. Seluruh anggota keluarga pada umumnya makan 2 kali sehari atau lebih. 

3. Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda di rumah,sekolah, 

bekerja, dan berpergian. 

4. Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah. 

5. Bila anak sakit atau Pasangan Usia Subur (PUS) ingin mengikuti KB pergi ke 

sarana/petugas kesehatan serta diberi cara KB modern. 

Mereka yang dikategorikan keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang tidak 

bisa memenuhi salah satu dari lima indikator tersebut. Sedangkan KS-I adalah 

keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar, tetapi 

belum dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggu, yaitu satu atau lebih indikator 

tahapan KS-II. Pendekatan BKKBN ini dianggap kurang realistis karena konsep 

Keluarga Pra Sejahtera dan KS-I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga 

kecil/inti, disamping kelima indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan 

seragam yang belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya lokal. 
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Pengukuran kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan. Pendekatan 

ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 

pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 

pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Metode yang digunakan 

oleh BPS dalam melakukan perhitungan jumlah dan presentase penduduk miskin 

adalah dengan menghitung garis kemiskinan (GK). Penduduk dikatakan miskin 

apabila penduduk tersebut memiliki rata-rata pengeluaran perbulan perkapita 

dibawah garis kemiskinan. Perhitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah 

untuk daerah perkotaan dan perdesaan. 

Ukuran kemiskinan menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut : 

1. Tingkat kemiskinan/Headcount index (P0), yang hanyan mengukur bagian 

penduduk miskin yang dianggap miskin yang dinyatakan dengan lambang P0.  

𝑃0 =  
𝑁𝑝

𝑁
 

Dimana 𝑁𝑝 adalah jumlah masyarakat miskin dan N adalah total populasi 

(sampel). Indeks ini populer karena mudah dipahami dan diukur. Namun, 

indeks ini tidak dapat dijadikan indikasi seberapa miskin suatu penduduk. 

2. Indeks Kedalalam Kemiskinan/poverty gap index (P1), mengukur sejauh mana 

penduduk berada dibawah garis kemiskinan (kesenjangan kemiskinan) sebagai 

suatu bagian dari garis kemiskinan. Jumlah kesenjangan kemiskinan ini 

menghasilkan biaya minimal untuk menghapuskan kemiskinan, apabila 
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bantuan ditargetkan secara tepat. Ukuran ini tidak mencerminkan perubahan-

perubahan ketimpangan diantara masyarakat miskin. 

3. Indeks Keparahan Kemiskinan/squared poverty gap index (P2), merupakan 

rata-rata jumlah kuadrat kesenjangan kemiskinan relatif terhadap garis 

kemiskinan. Indeks ini adalah salah satu kelas ukuran kemiskinan Foster-

Greer-Thorbecke (FGT) yang memungkinkan kita untuk membedakan jumlah 

bobot yang diberikan pada tingkat pendapatan (atau pengeluaran) penduduk 

termiskin dalm suatu populasi. 

4. Indeks Sen-Shorrocks-Thon/ Sen-Shorrocks-Thon index, menggabungkan 

ukuran-ukuran proporsi masyarakat miskin, kedalaman kemiskinan mereka, 

dan distribusi kesejahteraan dikalangan masyarakat miskin. Ukuran ini 

memungkinkan kita untuk menguraikan kemiskinan ke dalam tiga komponen 

dan bertanya : Apakah ada masyarakat miskin lainnya? Apalah masyarakat 

miskin lebih miskin? Apakah terdapat ketimpanhan yang lebih bedar diantara 

masyarakat miskin? 

5. Ukuran-ukuran kemiskinan lainnya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk keluar 

(time taken to exit), mengukur waktu rata-rata yang dibutuhkan orang miskin 

untuk keluar dari kemiskinan, dengan mempertimbangkan suatu asumsi tetang 

tingkat pertumbuhan ekonomi. Waktu tersebut dapat diperoleh dengan 

membagi Index Watts dan tingkat pertumbuhan pedapatan (atau pengeluaran) 

masyarakat miskin. 

Pada September 2015, rata-rata GK nasional perkotaan adalah Rp. 356.378 

per kapita per bulan, dan pedesaan adalah Rp. 333.034.  GK provinsi Jawa Timur 
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daerah perkotaan adalah Rp. 314.320 per kapita per bulan dan perdesaan adalah Rp. 

318.443 per kapita per bulan. sedangkan Kabupaten Malang rata-rata GK baik 

perkotaan maupun perdesaan tahun 2014 adalah Rp. 254.380 per kapita per bulan.   

 Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, Garis Kemiskinan Makanan 

(GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan (GKM) 

merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan 

dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari, yang diwakili oleh 52 jenis komoditi 

yang paling banyak dikonsumsi penduduk miskin. Jumlah pengeluaran untuk 

komoditi ini sekitar 70% dari total pengeluaran penduduk miskin. Sedangkan Garis 

Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk 

perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Garis kemiskinan dapat dianggap 

sebagai pengeluaran minimal yang diperlukan oleh seorang individu untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya baik berupa makanan maupun bukan makanan. 

GK = GKM + GKNM 

Menurut Word Bank (2000) dalam Haughton dan Khandker (2010), 

kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Amatya Sen (1987) dalam Haughton 

dan Khandker (2010) berpendapatan bahwa kesejahteraan berasal dari kemampuan 

untuk menjalankan suatu fungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, kemiskinan 

timbul apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan-kemampuan utama, tidak 

memiliki pendapat atau mendapatkan pendidikan yang memadai, memiliki kondisi 

kesehatan yang buruk, merasa tidak aman, memiliki kepercayaan diri rendah, dan 

tidak memiliki hak seperti kebebasan berbicara. Dalam konteks kemiskinan yang 
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lebih luas, kemiskinan terjadi juga karena faktor sosial budaya dan juga karena 

masalah struktural. Jadi masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks 

dan multidimensi.  

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program 

pembangunan yang bersifat parsial apalagi kontradiktif, tetapi diperlukan sebuah 

rumusan kebijakan yang bersifat holistik, ada keterkaitan satu sama lain meskipun 

tidak bisa mneghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pembangunan 

hendaknya disatukan oleh dua isu sentral dan mendasar yaitu penaggulagan 

kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program khusus ditujukan untuk 

mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan 

dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan 

usaha, pemberdayaan manusia, dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi 

pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang 

dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman 

program. Oleh karena itu penangannya juga perlu melibatkan semua stakeholder 

(baik pemerintah, swasta, OMS, maupun individu). Tentu saja ini merupakan 

tantangan bagi pemerintah untuk terus secara konsisten dan sungguh-sungguh 

berupaya mengatasinya. (ILPPD Malang : 2014) 

Menurut Dollar dan Kraay (2002) dalam (Haughton dan Khandker : 2010) 

terdapat suatu hubungan yang sangat kuat antara pertumbuhan ekonomi dan 

pengurangan kemiskinan. Berdasarkan studi sebanyak 418 “episode” di seluruh 

dunia bahwa 1 persen peningkatan pendapatan per kapita terkait dengan 1 persen 

peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Hubungan antara kedua hal tersebut 
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kuat dan tidak berubah dari waktu ke waktu. Meskipun terdapat begitu banyak 

variabel kebijakan, seperti yang diukur dengan keterbukaan ekonomi, supremasi 

hukum, dan disiplin fiskal, yang sepertinya mendorong pertumbuhan ekonomi, 

tidak ada yang memiliki suatu dampak independen nyata terhadap pendapatan 

orang miskin. 

Masalah kemiskinan menjadi perhatian utama di berbagai negara. Salah satu 

aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah 

tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang 

baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap 

kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta 

menentukan terget penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi 

mereka. Data kemiskinan berdasarkan susenas 

Hasil Survei Nasional 2010, bahwa jumlah penduduk Indonesia 49,79 % 

tinggal di perkotaan, dan 51,21 % tinggal di perdesaan. (Bappenas : 2011) 

kemiskinan di perdesaan terjadi diantaranya karena adanya masalah ekonomi, 

karena kondisi fisik daerahnya yang terpencil, dan keterbatasan sarana dan 

prasarana sosial ekonomi yang tersedia sehingga mengakibatkan terbatasnya akses 

masyarakat untuk memperoleh kemampuan dan keterampilan, termasuk informasi 

dan teknologi tepat guna. Keadaan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah 

untuk terus memperbaiki kebijakan, strategi dan pelaksanaan pembangunan 

perdesaan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.  
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Esmara dalam Kuncoro (1997), mentapkan suatu garis kemiskinan perdesaan 

dan perkotaan dipandang dari sudut pengeluaran aktual pada sekelompok barang 

dan jasa. Garis Kemiskinan (GK) di daerah perkotaan didapati lebih tinggi 

dibandingkan di perdesaan. Namun, tingkatannya (inflasi) GK di perdesaan 

ternyata lebih tinggi dibandingkan inflasi GK perkotaan. Tingkat inflasi yang tinggi 

di daerah perdesaan utamanya disebabkan karena keterbatasan pasokan bahan 

makanan yang disebabkan oleh kelangkaan produksi (dikitrim ke kota), dan 

keterbatasan infrastruktur yang menghambat distribusi bahan pangan (BPS : 2014). 

Menurut Nazara dan Aninditya (2016), beberapa hal yang dilakukan 

pemerintah dalam mengurangi jumlah kemiskinan yaitu berikan bantuan tunai tak 

bersyarat, berikan pendampingan, berikan akses pekerjaan, pemberdayaan 

masyarakat. Peneltian ini membahas penggunaan alokasi untuk desa pada 

pemberdayaan saja, yang melibatkan orang miskin untuk produktif. Perubahan 

paradigma pada upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu dengan memberi peran 

masyarakat sebagai aktor utama atau subyek pembangunan, sedangkan pemerintah 

sebagai fasilitator, membutuhkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, 

keberpihakan terhadap masyarakat dalam arah kebijakan sangat diperlukan dalam 

mengatasi masalah kemiskinan. 

Upaya Penanggulangan Kemiskinan 

Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

berdasarkan pendekatan melalui mekanisme ekonomi yaitu dengan menyusun 

kebijakan ekonomi yang mendukung penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat 

miskin searah dengan percepatan dan pertumbuhan ekonomi, serta melalui fasilitas 
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bantuan pemerintah yaitu berdasarkan kegiatan keberpihakan, yaitu melalui 

peningkatan dan perluasan program kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan.  

Kunci sukses penanggulangan kemiskinan antara lain disebabkan oleh 

bantuan langsung kepada masyarakat miskin berdasarkan penyebab kemiskinan 

dan tingkat kemiskinannya. Berbagai akses bagi masyarakat miskin mulai 

diperbaiki melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, dan pemberian 

pelayanan kebutuhan dasarnya, agar masyarakat miskin dapat meningkatkan 

kualitas hidupnya dan tidak menjadi rentan. Melalui pemberdayaan masyarakat 

dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kondisi miskin dengan 

menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. Melalui program berbasis 

individu maupun kelompok yaitu merupakan langkah lanjutan dari proses 

penanggulangan kemiskinan. Diharapkan secara bertahap masyarakat miskin 

menyadari bahwa kemampuan dan potensi yang dimilikinya dapat digunakan untuk 

berupaya dapat keluar dari kemiskinan. Pendekatan melalui perlindungan sosial 

diharapkan agar masyarakat dapat mencukupi kebutuhan dasarnya. (Pusat 

Pengkajian Fiskal Kementerian Keuangan : 2012) 

(Solohin, Dadang : 2015), terdapat dua jalur penurunan kemiskinan, yaitu : 

1. Melalui mekanisme ekonomi, kebijakan ekonomi yang mendukung 

penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin, kebijakan ini sangat 

terkait dengan kebijakan ekonomi makro yang disusun dalam rangka 

percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi. 

2. Melalui fasilitas dan bantuan pemerintah, perluasan upaya penanggulangan 

kemiskinan yang inklusif dan berkeadilan dalam bentuk perluasan sasaran 
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maupun program/kegiatan melalui kegiatan yang bersifat affirmative, 

peningkatan dan perluasan dari 3 klaster program penanggulangan 

kemiskinan. 

Bank Dunia menggolongkan kegiatan-kegiatan anti kemiskinannya kedalam 

tiga kelompok : 

1. Memperbesar peluang, melalui pasar tebuka yang berfungsi secara baik dan 

berskala internasional, serta investasi dalam infrastruktur dan pendidikan. 

2. Memudahkan pemberdayaan, yang hasilnya adalah melibatkan masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini membutuhkan akuntabilitas 

pemerintah, media yang kuat, kapasitas organisasi lokal, dan mekanisme 

untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. 

3. Meningkatkan ketahanan pendapatan, yang mengatasi masalah kerentanan. 

Hal ini membutuhkan program-program asuransi , prosedur bantuan bencana, 

dan infrastruktur kesehatan umum yang kuat. 

Program penanggulangan kemiskinan adalah salah satu kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui kegiatan yang pro 

rakyat kecil yaituberupa pemberian bantuan pemerintah, perlindungan sosial, 

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, agar 

dapat meningkatkan kegiatan ekonomi. Penanggulangan kemiskinan melalui 

mekanisme ekonomi dengan menerbitkan serangkaian kebijakan yang bersifat 

makro dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan 
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lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat yang berpihak kepada masyarakat 

miskin. 

Orientasi kebijakan penanggulangan kemiskinan diupayakan agar 

meningkatkan produktivitas dan pendapatan, serta mengurangi beban pengeluaran 

masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu melalui : 

1. Pemenuhan pelayanan dasar, khususnya bagi masyarakat sangat miskin agar 

menjadi miskin produktif. 

2. Pemberdayaan masyarakat, secara langsung ditujukan kepada individu atau 

kelompok masyarakat miskin di sektor informal seperti lapangan padat karya. 

3. Peningkatan kemampuan, melalui peningkatan kemampuan dasar masyarakat 

miskin untuk meningkatkan pendapatan dengan pemberian dana bergulir, 

usaha kecil mikro, kredit usaha rakyat. 

4. Perlindungan sosial, melalui pemberian perlindungan dan rasa aman bagi 

masyarakat miskin, serta perlakuan yang adil. 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan 

Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, 

diamanatkan untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) di tingkat. Pasal 5, ditetapkan bahwa percepatan 

penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam 3 (tiga klaster), yaitu : 

Klaster 1 : Bantuan sosial berbagai individu/rumah tangga, bertujuan untuk 

melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas 

hidup masyarakat miskin. 
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Klaster 2 : Program Pemberdayaan Masyarakat, yaitu PNPM bertujuan untuk 

mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin 

untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip 

pemberdayaan masyarakat. 

Klaster 3 : Pembangunan Usaha Mikro dan Kecil, melalui Kredit Usaha Rakyat 

(KUR), bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku 

usaha berskala mikro dan kecil. 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan pasal 3 disebutkan bahwa strategi percepatan 

penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan : 

a. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin 

b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin 

c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil 

d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

Dimana mulai tahun 2011, strategi penanggulangan kemiskinan yang ditempuh 

oleh pemerintah diperluas menjadi empat klaster, klaster ke empat yaitu difokuskan 

untuk memenuhi kebutuhan yang terjangkau oleh masyarakat miskin, antara lain 

rumah sangat murah, angkutan umum murah, dan listrik murah. 

Disamping upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan dan 

di kendalikan oleh Pemerintah Pusat, juga terdapat upaya yang dilaksanakan atau 

berbasis pada kemampuan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun 

Kabuaten/Kota melalui Belanja Daerah (APBD) sebagai implementasi dari 

otonomi daerah atau desentralisasi fiskal. Dimana yang menjadi fokus penelitian 
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ini yaitu belanja pemerintah daerah yang pro-poor untuk pelayanan dasar yaitu 

pendidikan, kesehatan, dan perumahan dan fasilitas umum. 

2.      Desentralisasi Fiskal (Otonomi Daerah) 

Pembangunan daerah sebagai bagian dari integral dari pembangunan nasional 

tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi 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). Melalui otonomi 

diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan 

pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah 

diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan 

daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan 

mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, 

termasuk kemampuan perangkat daerah menngkatkan kinerja, 

mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik 

atau masyarakat. 
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S : Desentralisasi (Penyerahan w)     APBD 
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Sumber : Kuncoro, 2006 

Gambar 2.1 

Otonomi Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 

 

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah untuk 

menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan 

pemerintah dapat  dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini berdasarkan 

asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih 

baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah 

pusat. Walaupun hal ini sangat potensial bagi kabupaten dan kota untuk lebih 

responsif terhadap aspirasi masyarakat sipil yang ada di daerah perlu diperkuat 

untuk menjamin bahwa proses pemerintahan yang bersih dapat terlaksana. Namun 

demikian, Bardhan dan Mookherjee (2006) dalam Haughton dan Khandker (2010), 

desentralisasi bukan merupakan obat mujarab, bila desentralisasi dilaksanakan 

dengan buruk kekuasaan dapat diambil alih oleh para elit lokal, yang mungkin 

bahkan lebih tidak mempedulikan masyarakat miskin daripada pemerintah pusat. 

Sejalan dengan penyerahan urusan, apabila urusan tersebut akan menjadi 

beban daerah, maka akan dilaksanakan melalui asas medebewind atau asas 

pembantuan. Proses sentralisasi pada dasarnya tidak semata-mata desentralisasi 

administratif tetapi juga bidang ekonomi dan sosial budaya. Dengan demikian, 

dampak pemberian otonomi ini tidak hanya terjadi pada organisasi/administratif 

pemerintahan daerah saja, akan tetapi berlaku pula pada masyarakat (publik) dan 

badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Demikian pula dengan otonomi 
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ini, terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun 

kemitraan dengan publik dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam 

berbagai bidang pula. 

Berdasarkan pengalaman empiris, desentralisasi mengandung dua unsur 

pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi 

daerah. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan 

kepada daerah otonom. Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, kedua unsur 

tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui produk hukum dan konstitusi serta 

melembaga. Pembentukan daerah otonom yang secara serentak (simultan) 

merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi 

objektif dari masyarakat didaerah/wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan 

wilayah nasional Indonesia. Aspirasi tersebut terwujud dengan 

diselenggarakannya desentralisasi kemudian menjelma menjadi daerah otonom. 

Oleh karena itu, otonomi daerah adalah sebagai masyarakat hukum yang 

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 

Awalnya, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk 

menciptakan aspek kemandirian daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah 

kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali 

kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, 

moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti 

dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis 

perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah 
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sesuai asas money follows function. Masih adanya mekanisme Transfer ke Daerah 

didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi 

baik antar daerah (horisontal imbalances) maupun antara pemerintah pusat dan 

daerah (vertical imbalances) (Haryanto : 2015). 

(Boex, dkk : 2006), terdapat kemiripan ciri antara konsep desentralisasi fiskal 

dengan pengentasan kemiskinan. Secara substantif, desentralisasi fiskal dan 

pengentasan kemiskinan berhubungan erat dengan pemberdayaan (empowerment). 

Dalam hal ini, desentralisasi fiskal berperan dalam memberdayakan Pemerintah 

Daerag dalam merumuskan kebijakan-kebiakan fiskalnya, sedangkan pengentasan 

kemiskinan merupakan upaya pemberdayaan individu maupun sekelompok 

masyarakat yang berstatus masyarakat miskin. 

3.     Teori Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila 

pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, 

pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pemerintah daerah untuk 

mengembangkan daerahnya, diberi wewenang untuk mengelola atau mengatur 

keuangan daerahnya sendiri. Pengeluaran terbesar dari pemerintah daerah sendiri 

diperuntukkan begi pendidikan dasar, menegah, dan kejuruan. Pemerintah daerah 

menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah mencerminkan manfaat dari 

adanya anggaran daerah. Tentu tenaga kerja terdidik akan menaikkan produktivitas 

suatu perekonnomian (Prasetya : 2012).  
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Weegner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan 

pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wegner disebut 

dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu 

semakin meingkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi 

masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wegner menyatakan bahwa dalam suatu 

perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif 

pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebebkan karena 

pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, 

pendidikan, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya. Berkaitan dengan itu beberapa 

penyebab semain meningkatnya pengeluaran pemerintah yaitu meingkatnya fungsi 

pertahanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meingkatnya fungsi 

perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. 

Menurut sifatnya, pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi 5, antara lain: 

1. Pengeluran Investasi, merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk 

menambah kekuatan dan ketahan ekonomi di masa yang akan datang. 

Misalnya pengeluaran untuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, 

satelit, peningkatan kapasitas SDM, dan lain-lain. 

2. Pengeluaran Penciptaan Lapangan Kerja, merupakan pengeluaran yang 

mempunyai untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan 

kegiatan perekonomian masyarakat. 

3. Pengeluaran Kesejahteraan Rakyat, merupakan pengeluaran yang 

mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Misalnya 
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pengeluaran untuk pembangunan tempat rekreasi, subsidi, Bantuan Langsung 

Tunai, bantuan korban bencana, dan lain-lain. 

4. Pengeluaran Penghematan Masa Depan, merupakan pengeluaran yang tidak 

memberikan manfaat langsung bagi negara, namun  bila dikeluarkan saai ini 

akan mengurangi pengeluaran pemerintah yang lebh besar dimasa yang akan. 

 

4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan dana 

program berbasis desa yang termasuk dari belanja pemerintah pusat bersumber dari 

APBN dan dialokasikan untuk desa. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) telah dijalankan sejak tahun 2007, sebagai saluran kegiatan pembangunan 

dengan pemberdayaan masyarakat, yang dimaksudkan untuk memperbaiki 

stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki local goverment, dan 

menciptakan aset untuk masyarakat miskin. Sebagai bagian dari penaggulangan 

kemiskinan, bahwa penggunaan utama dana yang disampaikan ke desa adalah 

sebagai berikut : 

1. Pembangunan infrastruktur lokal skala desa, saat ini PNPM juga sebagian 

besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. 

2. Penciptaan usaha mikro dan kecil oleh kelompok perempuan, juga telah 

dilakukan PNPM. 

3. Pendampingan RT miskin untuk mendapatkan akses ke seluruh program 

pemerintah (membawa anggota RT ke fasilitas pendidikan, kesehatan), 

pendampingan sosial ini dapat dilakukan sebagai kegiatan di tingkat desa. 
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4. Seluruh kegiatan/aktivitas pembangunan skala desa tersebut dijalankan 

dengan fokus kepada penciptaan lapangan kerja diantara RT miskin. 

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pendekatan 

pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki stabilitas sosial, 

membuka lapangan kerja, memperbaiki tata pemerintahan daerah dan menciptakan 

aset untuk kelompok miskin. Program-program penanggulangan kemiskinan dan 

penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat dicirikan 

dengan, menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat, melakukan penguatan 

kapasitas kelembagaan masyarakat, dan kegiatan program dilaksanakan secara 

swakelola oleh masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 

menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara indivisu 

maupun kelompok dalam memcahkan berbagai persoalan terkait upaya 

peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraanya. Pemberdayaan 

masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah 

daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin 

keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. 

Tujuan umum PNPM Mandiri adalah meningkatnya kesejahteraan dan 

kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Adapun yang menjadi tujuan 

khususnya adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya partisipasi dan kesempatan kerja masyarakat miskin, 

kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat 

lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan 

keputusan dan pengelolaan pembangunan 
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2. Mengingkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, 

representative, dan akuntabel. 

3. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan program dan 

penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor). 

4. Meningkatkan sinergitas masyarakat, pmerintah daerah, swasta, asoaisasi, 

perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi 

masyarakat, dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya 

penanggulangan kemiskinan 

5. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas 

pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi 

kemiskinan di wilayahnya. 

6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan 

potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. 

7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan komunikasi 

dalam pemberdayaan masyarakat. 

Program Nasioanal Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dapat 

dikategorikan atas PNPM Inti, terdiri dari program atau kegiatan pemberdayaan 

masyrakat berbasis kewilayahan seperti PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, 

PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), PNPM Infrastruktur 

perdesaan (PPIP), dan PNPM daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) yang telah 

selesai tahun 2012 dan PNPM Penguatan, terdiri dari program-program 

pemberdayaan masyarakat berbasis sektoral kewilayahan, serta khusus untuk 
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mendukung penanggulangan kemiskinan yang pelaksanaanya terkait dengan 

capaian tertentu. Termasuk dalam PNPM penguatan adalah PNPM Peningkatan 

Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP), PNPM Kelautan dan Perikanan (KP), PNPM 

Pariwisata, PNPM Generasi. 

 (Nazara dan Aninditya : 2016), Perlu diperkuat upaya penyatuan 

(konsolidasi) program K/L Pusat yang meliputi panyatuan dana APBN untuk 

masing-masing K/L, yang kemudian disalurka ke desa sebagai alokasi APBN untuk 

desa (Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2004 tentang Desa). Keterlibatan masyarakat desa 

(prinsip partisipatif) bersama-sama Pemerintah (desa, kecamatan, kabupaten/kota, 

provinsi, dan pusat) dalam pembangunan desa.  

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian dalam 

Negeri, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk 

menurunkan kemiskinan dan pengangguran melalui penyediaan sarana dan 

prasarana dasar sosial ekonomi. Tujuan umumnya adalah meningkatnya 

kesejahteraan dan kesempatan kerja msayarakat miskin di perdesaan dengan 

mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan 

pembanngunan berkelanjutan. PNPM Mandiri lebih menekankan pentingnya 

pemberdayaan sabagai pendekatan yang dipilih. (DJPMD : 2014) Petunjuk Teknis 

Operasional PNPM-MP  , lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh 

kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara 

bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah 

dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan. Sedangkan kelompok sasaran yaitu 
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masyarakat miskin dan masyarakat adat di perdesaan, kelembagaan masyarakat di 

perdesaan, dan kelembagaan pemerintah lokal. 

Prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam 

setiap pengambilan keputusan muapun tindakan PNPM Mandiri Perdesaan adalah 

bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi, desentralisasi, berorientasi pada 

masyarakat miskin, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, demokratis, 

transparansi dan akuntabel, prioritas, keterpaduan, keselarasan, dan keterpaduan 

kebijakan. 

(DJPMD : 2014), PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah 

Pusat bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan, 

dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki 

oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Alokasi dan BLM per Kecamatan ditetapkan 

oleh Pemerintah Pusat yang diatur dengan ketentuan tersendiri. Sumber dana 

berasal dari : 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) Provinsi dan Kabupaten 

c. Swadaya masyarakat 

d. Partisipasi dunia usaha/swasta/Corporate Social Responsibility (CSR) 

e. Sumber lain yang tidak mengikat. 

Dana yang bersumber dari APBD, kontribusi swasta, dan swadaya masyarakat 

merupakan kontribusi yang harus bersinergi dengan dana dari APBN, dengan 

mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan negara dan mekanisme program. Dana 

yang bersumber dari pendanaan Luar Negeri, baik hibah maupun pinjamam, selain 
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mengikuti ketentuan yang berlaku juga bersifat co-financing, sehingga 

memungkinkan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan secara optimal. 

Pemanfaatan dana tersebut dikoordinasikan oleh TIM Pengendali PNPM Mandiri. 

Sumber-sumber dana bagi pelaksanaan PNPM Mandiri tersebut digunakan untuk 

keperluan komponen-komponen program yaitu, pengembangan masyarakat, 

Bantuan Langsung Mandiri (BLM), peningkatan kapasitas pemerintahan dan 

pelaku lokal, dan bantuan pengelolaan dan pengembangan program. (pedoman 

umum PNPM) 

 PNPM Mandiri mencakup seluruh pihak yang bertanggungjawab dan terkait 

dalam pelaksanaan serta upaya pencapaian tujuan PNPM Mandiri, meliputi unsur 

pemerintah, fasilitator, dan konsultan pendamping, serta masyarakat baik di pusat 

maupun daerah. Secara umum struktur organisasi PNPM Mandiri digambarkan 

sebagai berikut. 
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Sumber : Pedoman Umum PNPM Mandiri 2007/2008 

 
Gambar 2.2 

Struktur Organisasi PNPM Mandiri 
 

 
PNPM Mandiri menggunakan pendekatan pembangunan berbasis masyrakat 

dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Hal ini dilakukan mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan aktivitas masyarakat yang didanai 

oleh program, dengan penekanan khusus pada kelompok-kelompok yang 

terpinggirkan (termasuk di antaranya perempuan dan kaum miskin). Proyek ini 

menyediakan bantuan langsung masyarakat sebesar Rp 1 miliar hingga Rp 3,5 
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miliar kepada kecamatan-kecamatan, penetapan besarannya berdasarkan tingkat 

kmiskinan dan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan, 

serta kemampuan keuangan pusat dan daerah. 

Penduduk desa terlibat dalam perencanaan partisipatif dan proses 

pengambilan kebijakan sebelum menerima bantuan langsung masyarakat untuk 

mendanai kebutuhan dan prioritas pembangunan yang mereka tentukan sendiri. 

Kegiatan yang akan dibiayai melalui BLM diutamakan untuk kegiatan yang 

memenuhi kriteria, lebih bermanfaat bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di lokasi 

desa tertinggal maupun bukan desa tertinggal, berdampak langsung dalam 

peningkatan kesejahteraan, dapat dikerjaakan oleh masyarakat, didukung oleh 

sumber daya yang ada, dan memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan. Jenis-

jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Perdesaan adalah sebagai berikut 

: 

a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat 

memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM. 

b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk 

kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan 

nonformal) 

c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi 

terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis 

sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal) 

d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP). 
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PNPM Mandiri juga memberikan dampak besar dalam memperbaiki hasil 

pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan. Program ini juga memiliki 

strategi gender yang terfokus pada pemberdayaan ekonomi melalui pengadaan 

lapangan pekerjaan dan pengadaan penghasilan, serta pemberdayaan politik 

melalui pengambilan keputusan di tingkat masyarakat. Salah satu hasil fisik yang 

signifikan dari PNPM Mandiri dilihat dari pembangunan infrastruktiur desa seperti 

perbaikan jalan, perbakan perumahan masyarakat miskin, air bersih, irigasi, 

puskesmas, dan lain-lain (World Bank : 2001). 

Mekanisme usulan kegiatan setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan 

untuk dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usaha harus 

merupakan 1 (satu) jenis kegiatan atau satu paket kegiatan yang secara langsung 

saling berkaitan. Tiga usulan dimaksud adalah : 

a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas 

hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan 

kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh 

musyawarah desa khusus perempuan 

b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan (SPP) yang 

ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan 

(SPP) ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi 

maksimal per desa namun harus mempertimbangakan hasil verifikasi 

kelayakan kelompok 

c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar kegiatan peningkatan kualitas hidup 

masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan 
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kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh 

musyawarah desa perencanaan 

Jika usulan non-SPP dari musyawarah khusus perempuan sama dengan 

usulan musyawarah desa campuran maka kaum perempuan dapat mengajukan 

usulan pengganti sehingga jumlah usulan kegiatan dari musyawarah desa 

perencanaan tetap tiga. Maksimal nilai satu usulan kegiatan yang dapat didanai 

BLM PNPM Perdesaan adalah sebesar Rp. 350 juta. Usualan kegiatan pendidikan 

atau kesehatan harus mempertimbangkan rencana induk dari instansi pendidikan 

atau kesehatan di kabupaten. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2014, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi 

dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa atu tahun mulai 1 Januari sampai 

dengan 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan 

pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Fungsi APBD yaitu otoritas, 

perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. 

Struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan 

pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak daerah dalam satu tahun 

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah, meliputi semua 

penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas 
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dan lancar. Belanja daerah merupakan kewajiban daerah dalam atu tahun anggaran 

yang tidak akan diperoleh pembeyaraanya kembali oleh Daerah, meliputi semua 

pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana 

lancar. Pembiayann daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Seluruh pendapatan 

daerah yang diperoleh baik dari daerahnya sendiri maupun dari transfer dan bantuan 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan sebagiannya akan digunakan untuk 

membiayai seluruh pengeluaran daerah itu baik melalui pos belanja daerah maupun 

pegeluaran pembiayaan. 

6. Belanja Daerah 

Menurut UU Nomor Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Definisi dari belanja 

daerah menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 pasal 20 adalah semua pengeluaran dari 

Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang 

merupakan kewajiban daerah dalam mendanai pelayanan publik dalam satu tahun. 

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib 

dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja 

penyelenggrara urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memnuhi kewajiban daerah yang 

diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, 
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fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan 

sosial. 

Belanja daerah menurut kelompok belanja berdasarkan Permendagri Nomor 

13 Tahun 2006, terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok 

belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung 

merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis 

belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, 

belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Kelompok belanja 

langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari nbelanja pegawai, belanja 

barang dan jasa, dan belanja modal.  

Menurut Kementerian Keuangan variabel pemerintah khususnya anggaran 

dianggap sebagai salah satu variabel penggerak pertumbuhan ekonomi, dan 

nantinya hal ini diharapkan akan menciptakan multiplier effect berbagai sektor. 

Multiplier effect pengeluaran pemerintah ini akan semakin besar jika asumsi bahwa 

belanja pemerintah digunakan untuk kegiatan produktif dapat terpenuhi. Anggaran 

belanja daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan 

publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomiam daerah apabila dapat 

terealisasi dengan baik. Seluruh pendapatan daerah yang diperoleh baik dari 

daerahnya sendiri maupun transfer dan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Provinsi, dan sebagainya akan digunakan untuk mrmbiayai seluruh pengeluaran 

daerah itu baik melalui pos belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan.  
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 (Boex, dkk : 2006), Pendapatan dan pengeluaran sisi anggaran 

mempengaruhi distribusi pendapatan antara rumah tangga, umumnya mengakui 

bahwa redistribusi pendapatan yang efektif untuk meningkatkan status miskin 

sebagian besar berasal dari sisi pengeluaran anggaran. Pengeluaran publik memang 

memiliki potensi yang signifikan untuk mengubah kesejahteraan masyarakat 

miskin, yaitu meningkatkan tingkat dan kualitas layanan tertentu (pendidikan, 

kesehatan, dan air bersih), yang telah terbukti menjadi penting untuk mengangkat 

orang dari kemiskinan endemik.  

Desentralisasi fiskal mungkin memiliki efek pada pengeluaran pro-miskin 

jika memang benar bahwa desentralisasi membawa pemerintah sebagai pengambil 

keputusan (menetapkan prioritas, merancang rencana, dan pelaksanaan anggaran) 

lebih dekat dengan penerima manfaat. Faktanya bahwa pemerintah daerah dapat 

memiliki keuntungan yang berbeda dibandingkan dengan otoritas pemerintahan 

pusat dalam mengidentifikasi orang miskin dalam komunitas mereka dan 

memahami kebutuhan karena kedekatan pemerintah daerah kepada orag-orang. 

Pemerintah daerah mungkin dapat memastikan pelayanan yang lebih efisien tidak 

hanya melalui informasi yang lebih baik tetapi juga melalui pengawasan lebih 

dekat, pemantauan, dan pengendalian staf layanan (guru, tenaga kesehatan, dll), 

berotensi mengurangi absensi.  

Pemerintah pusat akan terus memainkan peran utama dalam kegiatan 

penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan ditingkat lokal atau daerah, seperti 

pemerintah pusat memerankan peran penting dalam menyediakan sumber daya 

untuk tingkat pemerintah daerah di pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-
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kegiatan pengurangan kemiskinan. Pengurangan kemiskinan merupakan tujuan 

kebijakan strategis yang penting di banyak negara berkembang, pengeluaran harus 

mencapai efisien dalam pelayan publik dengan baik dan adil untuk rumah tangga 

miskin dan non miskin dengan cara mendorong partisipasi dan menciptakan 

akuntabilitas kepada masyarakat yang dilayani. 

7. Belanja Pendidikan terhadap Kemiskinan 

Alokasi anggaran pendidikan lebih spesifik dituangkan dalam pasal 49 UU 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu Dana Pendidikan 

selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinanasan dialokasikan minimal 20 

persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor 

pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD). (Boex,dkk : 2006), pendidikan berkontribusi baik secara langsung 

maupun tidak langsung untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan dan 

pengurangan kemiskinan. Pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, 

nilai dan sikap yang meningkatkan produktivitas dan kerja, dan meningkatkan 

ketertiban sipil serta stabilitas politik dan ekonomi. Pendidikan memberikan 

keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mejadi lebih 

produktif. Investasi dalam pendidikan yang lebih tinggi untuk pendidikan dasar, 

diikuti oleh pendidikan menengah dan tinggi, distribusi manfaat dari pendidikan 

dasar lebih banyak berpihak pada masyarakat miskin daripadatingkat pendidikan 

yang lebih tinggi. Namun, pendidikan tidak selalu harus dilihat sebagai hanya 

konsumsi redistributif, melainkan investasi ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi 

pro-poor. 
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Daerah yang penduduknya memiliki pendidikan tinggi seharusnya memiliki 

kemungkinan mendapat pekerjaan lebih tinggi sehingga kemungkinan untuk jatuh 

miskin menjadi rendah. Namun, ada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang 

rendah walaupun tingkat pendidikan penduduknya rendah. Daerah ini 

kemungkinan adalah daerah yang memiliki kekayaan SDA bernilai tinggi dan tidak 

memerlukan pendidikan yang tinggi untuk mengolah kekayaan tersebut. 

Sebaliknya, ada daerah dengan tingkat pendidikan rata-rata yang tinggi namun 

justru memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Daerah ini sebenarnya dapat 

terhitung cukup maju. Namun kemajuan daerah tersebut juga mengundang 

derasnya urbanisasi. Kompetisi menjadi semakin ketat dan harga –harga menjadi 

lebih mahal. Akibatnya akan ada sebagian masyarakat yang tersisih dari kemajuan 

tersebut, kesuitan untuk mendapat pekerjaan layak, dan kesulitan untuk memenuhi 

biaya kebutuhan dasar.  

Sehubungan dengan ini, salah satu karakter keluarga miskin di Indonesia 

adalah cenderung mempunyai banyak anak, dan anak-anak mereka cenderung 

hanya bersekolah sampai pada tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu program di 

bidang pendidikan dasar seperti pemberian bantuan subsidi (beasiswa, peningkatan 

fasilitas dan kualitas proses belajar mengajar) akan dinikmati oleh sebagian besar 

penduduk mskin. Sebaliknya jika bantuan subsidi ini dinberikan kepada program 

pendidikan menengah amaka akan cenderung dinikmati oleh kelompok masyarakat 

bukan miskin (Mawardi & Sumarto : 2003). 
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8. Belanja Kesehatan terhadap Kemiskinan 

Sebagaimana pendidikan, kesehatan menjadi salah satu kebutuhan dasar 

utama publik. Kesehatan adalah salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan 

suatu masyarakat. (Todaro & Smith : 2006) kesehatan dasar juga merupakan cara 

yang efektif untuk mencapai tujuan pengurangan kemiskinan. Melalui alokasi 

pemerintah pada bidang kesehatan, diharapkan dapat memberikan kesempatan 

kepada seluruh rakyat di Indonesia untuk memperoleh pelayanan kesehatan. 

Beberapa program kesehatan gratis, asuransi kesehatan, dan penggunaan kartu 

miskin. Selain pendidikan dasar, masyarakat miskin sangat terbantu dengan adanya 

pembangunan di bidang pelayanan kesehatan dasar, seperti puskesmas dan 

posyandu. Di lain pihak, keberadaan rumah sakit cenderung lebih dinikmati oleh 

kelompok masyarakat bkan miskin. Oleh karena itu alokasi pembelanjaan anggaran 

untuk pelayanan kesehatan dasar harus menjadi prioritas pemerintah (daerah) dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan (Mawardi & Sumarto : 2003). 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ruang lingkup 

kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik mental, spiritual maupun sosial 

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis. Pasal 171 menyatakan bahwa besar anggaran kesehatan Pemerintah 

Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari 

Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diluar gaji. Alokasi anggaran 

ditujukan untuk pelayanan kesehatan dibidang pelayanan publik terutama bagi 

penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar. 
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Peran pemerintah yang efektif dalam sistem kesehatan merupakan hal yang 

kritis karena tiga alasan penting. Pertama, kesehatan merupakan hal yang sentral 

mengentas kemiskinan, karena masyarakat seringkali kurang mendapat informasi 

mengenai kesehatan akibat kemiskinan. Kedua, rumah tangga mengeluarkan dana 

yang terlalu sedikit untuk kesehatan karena mereka mungkin mengabaikan 

eksternalitas (seperti penularan penyakit). Ketiga, pasar akan berinvestasi terlalu 

sedikit pada infrastruktur kesehatan dan penelitian dan pengembangan, serta 

transfer teknologi ke negara-negara berkembang karena kegagalan pasar. 

Kesehatan dan gizi mempengaruhi kesempatan kerja, produktivitas, serta upah, dan 

hail ini sangat sering terjadi diantara kaum termiskin. Prioritas kebijakan di bidang 

kesehatan dalam pembangunan, kesehatan bukan hanya merupakan tujuan utama, 

tetapi juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat pendapatan 

(Todaro & Smith : 2006) 

Desentralisasi telah lama diinginkan untuk meningkatkan sistem kesehatan, 

kualitas layanan dan cakupannya. Meskipun desentralisasi tidak harus dianggap 

sebagai obat mujarab untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, desentralisasi 

dapat berkontribusi untuk mencapai yang lebih besar pemerataan, efisiensi, dan 

kualitas belanja kesehatan, termasuk peningkatan pengelolaan sumber daya yang 

efisien dan akuntabilitas (Bossert, 1998 dalam Boex, 2006 ). Perbaikan dalam 

pelayanan kesehatan harus membantu memerangi kemiskinan karena hubungan 

langsung antara pertumbuhan ekonomi dan status kesehatan. Kesehatan yang lebih 

baik meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan produktivitas, sementara 

pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi memungkinkan pembentukan modal 
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manusia yang lebih baik dan hasil kesehatan yang lebih baik. Karena status 

kesehatan yang buruk mengurangi pendapatan rumah tangga, sifat hubungan secara 

langsung juga dapat mengakibatkan lingkaran setan yang mencegah orang miskin 

mengakses pengobatan (Boex, dkk : 2006). 

9. Belanja Perumahan dan Fasilitas Umum terhadap Kemiskinan 

Strategi pembangunan memberikan tanggung jawab penting untuk 

penyediaan infrastruktur ekonomi ke tingkat pemerintah daerah, termasuk 

pembangunan jalan lokal dan jaringan transportasi, pompa air, sumur bor, pipa air 

dan skema saluran limbah dan sanitasi, proyek irigasi, pembangunan pasar lokal, 

dan sebagainya. Kedua daerah baik perkotaan maupun perdesaan menunjukkan 

permintaan yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur modal lokal, 

meskipun dengan cara yang berbeda. 

Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman, penjelasan pasal 28 ayat 1 huruf b, yang dimaksud sarana, prasarana, 

dan utilitas umum yaitu : 

1. Prasarana peling sedikit meliputi jalan, drainase, sanitasi, dan air minum. 

2. Sarana peling sedikit meliputi rumah ibadah dan Ruang Terbuka Hijau 

(RTH). 

3. Utilitas umum paling sedikit meliputi jaringan listrik termasuk KWH meter 

dan jaringan telepon. 

Di daerah perdesaan, permintaan infrastruktur modal berasal dari kurangnya 

akses ke pelayanan publik karena kepadatan penduduk rendah. Dengan demikian, 
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menjamin akses yang adil di daerah perdesaan untuk pendidikan dasar, pelayanan 

kesehatan, serta akses ke pasar untuk produk pertanian lokal akan memerlukan 

investasi yang tidak proporsional di jalan dan infrastruktur lainnya. Selain itu, 

tanggung jawab lokal atas jalan perdesaan memungkinkan pendekatan yang 

komprehensif mmeliputi baik jaringan fasiltas sosial (sekolah perdesaan, klinik, dan 

lain-lain) dan akses transportasi ke fasilitas ini dan mewujudkan setiap trade-off 

antara keduanya. Selain meningkatkan akses ke layanan dasar, pembangunan jalan 

pedesaan juga mengurangi kemiskinan pendapatan dengan meningkatkan 

produktivitas pertanian dan memungkinkan masyarakat miskin menemukan 

pekerjaan lebih baik tanpa membayar mahal (Boex, dkk : 2006). 

World Bank (2006) mengemukakan bahwa infrastruktur dan jalan terbukti 

memiliki korelasi erat dengan kemiskinan. Selain untuk memudahkan mobilitas 

masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, infrastruktur yang memadai 

akan mengundang masuknya investor sehingga menciptakan peluang-peluang 

pergerakan perekonomian yang memberi miltiplier effect bagi pengentasan 

kemiskinan. Secara prinsip penyediaan infrastruktur penting dalam kaitannya 

dengan akses yang lebih baik terhadap harga produk sebagai hasil dari pemanfaatan 

infrastruktur itu sendiri serta pengaruhnya terhadap harga pokok sebagai hasil dari 

pemanfaatan infrastruktur tersebut. 
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C. Kerangka Pikir 
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D. Perumusan Hipotesis 

H1 : Diduga dana PNPM Mandiri berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

H2 : Diduga belanja kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

H3 : Diduga belanja pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan 

H4 : Diduga belanja perumahan dan fasilitas umum berpengaruh signifikan 

terhadap kemiskinan 

 


