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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang berusaha 

serta sedang berproses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Kesejahteraan merupakan indikator kemakmuran sebuah Negara yang mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, menurut Yustika (2012) bahwa 

suatu kemandirian juga diiringi dengan kedaulatan, dimana mampu 

mengeksplorasi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya  internal dan 

eksternal untuk jangka panjang. Sumber daya yang dimiliki Indonesia sangat 

melimpah dan beraneka ragam mulai dari sumber daya alam, manusia, dan 

modal tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sumber daya yang ada merupakan 

gabungan dari bagian – bagian wilayah salah satunya pada lokal.  

Sumber daya tersebut mampu memberikan manfaat baik secara ekonomi 

dan sosial,  ketika mampu dikelola  dengan baik oleh masyarakat sekitar dan 

akan memberikan nilai tambah sehingga menjadi aktifitas. Adanya hubungan 

atau saling keterkaitan antar sumber daya yang ada merupakan salah satu 

potensi sumber daya ekonomi lokal. Menurut Blakey dan Bradshaw (2002) tujuan 

utama dari pengembangan ekonomi lokal adalah untuk meningkatkan 

kesempatan kerja masyarakat dengan manusia, alam, dan sumber daya yang 

ada dalam kelembagaan. Persebaran sumber daya ekonomi lokal lebih 

dikhususkan dan mencakup pada ruang lingkup terkecil yaitu dalam lingkup 

desa. 

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia 

inilah yang menjadi kunci pembangunan. Sehingga pemerintah semakin 

mendorong dalam memperbaiki sarana dan prasarana, yang bertujuan untuk 
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meningkatkan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu, menurut Bappenas 

(2010) bahwa penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) merupakan aspek 

penting untuk memberikan salah satu kemudahan pada masyarakat maupun 

investor dan stakeholder dalam meningkatkan aktifitas baik sosial dan ekonomi.  

Pada pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal tersebut, telah tercapai 

dengan baik. Namun, terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan 

program tersebut salah satunya adalah belum meratanya pembangunan ekonomi 

lokal yang meliputi bagian terkecil yaitu desa. Pada wilayah pedesaan seringkali 

pembangunan kurang terpenuhi dengan baik, hal tersebut juga tercermin dari 

sumber daya manusia (SDM) serta sarana prasarana pendukung dalam aktifitas 

ekonomi yang tergolong rendah. Menurut Bappenas (2010) bahwa pendanaan 

untuk pemeliharaan prasarana masih tergolong sedikit dan belum bisa mencakup 

permasalahan pembangunan secara keseluruhan. 

Sehingga salah satu kebijakan dalam menanggulangi terkait masalah 

tersebut, pemerintah membuat salah satu program yang bertujuan untuk 

meningkatkan pembangunan dengan dimulai dari bagian terkecil yang 

melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan yaitu dengan adanya 

Program Nasional Pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri.  PNPM Mandiri 

merupakan program pemerintah yang mengarahkan manusia sebagai objek 

pembangunan serta meninjau dan memperhatikan sumberdaya (potensi) 

masing-masing wilayah. Selain itu, adanya program tersebut diarahkan dan 

ditekankan pada pembangunan partisipatif melalui pemberdayaan masyarakat 

untuk menjadi lebih produktif dan mandiri. Menurut Prasetyo dkk (2010) bahwa 

melalui pembangunan partisipatif secara tidak langsung akan mendorong warga 

masyarakat dalam menguatkan kemandirian serta ekonomi lokal dengan melalui 

kreatifitas dan memperkaya keahlian masyarakat pada umumnya. 



3 
 

 

Pada PNPM Mandiri dibagi beberapa program yang telah disesuaikan 

dengan masing – masing target pembangunan yaitu adanya PNPM Mandiri 

Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Infrastruktur Pedesaan, dan 

PNPM Mandiri PISEW. Maka untuk mensukseskan PNPM Mandiri tersebut, 

pemerintah memberikan alokasi dana atau anggaran sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Dana BLM PNPM Mandiri Tahun 2011-2013 (Dalam Milyar) 

Nama Program 2011 2012 2013 

PNPM Mandiri Perdesaan 8.234,3 8.889,0 7.806,2 

PNPM Mandiri Perkotaan 1.218,6 1.414,7 1.391,3 

PNPM Mandiri (RIS PNPM) 480,6 150,0 150,0 

PNPM Mandiri PISEW 355,5 355,5 355,5 

Sumber: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2013, diolah 

Berdasarkan anggaran yang dialokasikan ke 4 (empat) program tersebut 

satu diantaranya memiliki anggaran yang sangat besar jika dibandingkan dengan 

alokasi program yang lain. Program tersebut yaitu PNPM Mandiri Perdesaan 

pada tahun 2013 dengan besar anggaran sebesar 7.806,2 milyar rupiah. Alokasi 

dana tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah yang 

bertujuan dalam mengurangi atau mengentaskan kemiskinan desa. Selain itu 

juga untuk mencakup permasalahan ekonomi yang telah dihadapi oleh 

masyarakat, yaitu dengan meningkatkan produktifitas masyarakat desa dengan 

didukung adanya sarana dan prasarana dari PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM 

MP).  

Pada pelaksanaan PNPM MP melibatkan pemerintah lokal baik dari 

kecamatan dan desa serta dibantu oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim 

Pelaksana Kegiatan (TPK), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) 

bersama - sama dalam meningkatkan pembangunan yang juga melibatkan 

masyarakat desa sebagai aktor utama. Menurut Pokja Pengendali PNPM Mandiri 
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(2013) bahwa dalam pelaksanaan tersebut, terdapat beberapa tahapan baik 

pendampingan serta pelatihan kepada masyarakat sesuai dengan masing-

masing potensi wilayah. Pelatihan dan pemberdayaan yang telah dilaksanakan 

tersebut juga dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam 

menunjang pembangunan. Disamping itu, alokasi dana BLM tersebut juga di 

tujukan kebeberapa lokasi yang ditunjukan pada tabel dibawah ini:  

Tabel 1.2  Lokasi PNPM Mandiri Tahun 2013 

Item/Program PNPM Mandiri 
Pedesaan 

PNPM Mandiri 
Perkotaan 

PNPM 
Mandiri IP 

PNPM Mandiri 
PISEW 

Jumlah Provinsi 32 33 4 9 

Jumlah Kab/ Kota 394 256 30 34 

Jumlah Kecamatan 5.146 1.184 186 237 

Sumber: Sumber: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2013, diolah 

 Berdasarkan tabel diatas alokasi dana BLM PNPM MP pada tahun 2013 

ditujukan ke 32 propinsi, 394 Kabupaten /  kota serta diperkhusus menjadi 5.146 

kecamatan diseluruh wilayah Indonesia. Propinsi Jawa Timur merupakan salah 

satu propinsi yang menjalankan PNPM MP. Menurut TNP2K (2013) propinsi jawa 

timur juga menerima dana BLM dengan rincian APBN sebesar 861.975 juta 

rupiah dan APBD sebesar 54.878 juta rupiah, anggaran tersebut di alokasikan ke 

38 kabupaten dan diperkhusus untuk 662 kecamatan. Selain itu, menurut Gema 

Desa (2013) jawa timur semakin aktif dan pada tahun 2013 semakin 

memperkenalkan kepada masyarakat dengan dikemas lebih menarik yaitu 

melalui expo, yang tujuannya adalah agar masyarakat tertarik untuk ikut serta 

dalam mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki.  

Salah satu kabupaten yang melaksanakan PNPM MP di Jawa Timur 

adalah kabupaten Kediri. Untuk mencapai tujuan PNPM MP tersebut, Kabupaten 

Kediri semakin mendorong dan mengajak masyarakat untuk peduli akan potensi 
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yang dimiliki oleh masing – masing serta memperbaiki beberapa sarana dan 

prasarana untuk mendukung program ini. Selain itu, terdapat beberapa kecamtan 

yang menerima dana BLM sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Daftar Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Kediri 
Tahun 2013 

 
(Rp x Juta) 

Kecamatan 
Dana BLM 

PNPM MP APBN APBD 

  Kras 700 665 35 

  Ringinrejo 700 665 35 

  Kandat 700 665 35 

  Plosoklaten 800 760 40 

  Gurah 800 760 40 

  Badas 700 665 35 

  Kunjang 900 855 45 

  Purwoasri  700 665 35 

  Papar 700 998 53 

  Kayen Kidul 600 665 35 

  Ngasem 700 663 35 

Sumber: TNP2K 2013, diolah 

Berdasarkan tabel diatas diantara beberapa kecamatan tersebut, terdapat 

satu kecamatan yang mendapatkan dana BLM yang cukup besar yaitu 

Kecamatan Purwoasri dengan total sebesar 1,400 juta rupiah dari PNPM MP, 

APBN, APBD. Pada kecamatan ini, dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan yang 

diperoleh  dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, 

yaitu dengan meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana 

perdesaan, kegiatan pendidikan dan kesehatan Pengelolaan dana. Disamping 

itu, Kecamatan Purwoasri juga memiliki potensi ekonomi lokal potensial dibidang 

pertanian dan peternakan, yang masih bisa di kelola dan dikembangkan secara 

optimal yaitu adanya produk unggulan yaitu sayur mayur, padi dan jagung serta 

produk dari masyarakat sendiri baik keterampilan dan kesenian.  
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Pada Kecamatan Purwoasri terdapat rincian jumlah penduduk di 23 desa 

yaitu sebesar 54.232 Jiwa atau 13.558 Kepala Keluarga (KK) dan sebesar 4.776 

KK (25,23%) merupakan Rumah Tangga Miskin (RTM) yang ikut serta dalam 

PNPM MP (http://pnpmpurwoasri.com). Pelaksanaan PNPM MP dikecamatan 

Purwoasri memiliki beberapa tahapan yaitu dimulai dari adanya Musyawarah 

Antar Desa (MAD) sosialiasi yang membahas mengenai hal hal yang berkaitan 

dengan PNPM MP yang diikuti oleh 23 desa, selanjutnya pada desa masing – 

masing dilaksanakan musyawarah desa (musdes) serta membuat pemetaan 

social yang diikuti masyarakat setempat. Setelah adanya sosialisasi tersebut 

maka akan dilakukan penggalian gagasan yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu 

musyawarah khusus perempuan dan umum yang bertujuan untuk mewadahi 

usulan – usulan masing – masing kelompok/masyarakat yang seringkali 

terpinggirkan. 

Gagasan pada masing – masing musyawarah yang telah diusulkan akan 

dibahas kembali dalam musyawarah besar yang akan dihadiri oleh seluruh 

masyarakat desa. Pada proses musyawarah, masyarakat turut serta dan 

berpartisipasi untuk mengkerucutkan menjadi 1 prioritas kesepakatan yang akan 

diajukan dalam proposal pembangunan ke Kecamatan Purwoasri. Usulan 

prioritas tersebut merupakan permasalahan masyarakat yang paling mendesak 

dan dibutuhkan dalam menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan 

dikhususkan pada Rumah Tangga Miskin (RTM). Selanjutnya, proposal – 

proposal yang telah masuk dari 23 desa akan dikompetisikan dan dinilai 

kelayakan program oleh Tim Verifikasi dan UPK apakah telah sesuai dan layak 

untuk didanai 

Salah satu desa yang berhasil memenangkan kualifikasi pendanaan 

proposal adalah Desa Sidomulyo. Pada desa ini, berhasil mendapatkan proyek 

pembangunan saluran irigasi tersier pada tahun 2009 oleh PNPM MP. Usulan 

http://pnpmpurwoasri.com/
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pembangunan saluran irigasi tersebut merupakan prioritas yang mendesak, dan 

merupakan aspek penting bagi masyarakat desa dengan jumlah penduduk 

kurang lebih 430 KK dan sebesar 126 KK atau sebesar 29,30 % merupakan 

Rumah Tangga Miskin (RTM). Sebagian besar warga masyarakat desa, bermata 

pencaharian sebagai petani dengan tingkat penghasilan rata – rata tergolong 

menengah kebawah. Selain itu, potensi kegiatan ekonomi lokal paling dominan 

pada sektor pertanian. Menurut BPS Kabupaten Kediri (2013) bahwa Desa 

Sidomulyo memiliki area lahan pertanian seluas 132,20 Ha dengan berbagai 

hasil komoditas pertanian seperti padi, jagung, kacang tanah, cabe besar, dan 

palawija. 

Selain besarnya potensi ekonomi lokal tersebut, terdapat permasalahan 

pada pengelolaan produksi pertanian akibat rendahnya supply air untuk mengairi 

lahan sawah petani yang dapat mempengaruhi hasil produksi. Hal tersebut 

disebabkan dari saluran irigasi tersier masih terbuat dari tanah murni. Sehingga 

seringkali debit air dalam saluran irigasi tidak sampai pada area sawah yang 

dituju (terjauh) dan serta menyebabkan tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. 

Hal tersebut mendorong petani mengeluarkan biaya lebih untuk mengairi area 

lahan sawahnya, baik dengan pembuatan sumur di area lahan sawah dan 

penyewaan diesel.  

Pada pelaksanaannya, masyarakat juga turut aktif dalam pembangunan 

saluran irigasi agar menjadi lebih baik. Maka hadirnya PNPM Mandiri Perdesaan 

sejak tahun 2009 hingga saat ini menjadi salah satu solusi. Pada masyarakat 

desa Sidomulyo khususnya Petani dan RTM, PNPM MP menjadi salah satu 

aspek penting dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan dengan 

didukung berbagai sarana prasarana yang disediakan. Hal tersebut juga 

memberikan manfaat secara langsung dan tidak langsung pada masyarakat desa 

sendiri. Manfaat tersebut tercermin dari partisipasi masyarakat untuk 
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mengembangkan ekonomi lokal, serta menimbulkan kepedulian masyarakat 

sebagai rasa saling memiliki dalam memelihara saluran irigasi. 

Namun, dalam pelaksanaannya pada pengembangan ekonomi lokal atau 

desa melalui PNPM MP masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan. 

Permasalahan tersebut tercermin pada implementasi program serta penggunaan 

dana yang telah dialokasikan apakah telah memberikan manfaat sesuai dengan 

visi PNPM MP. Berdasarkan permasalahan diatas, mengenai implementasi 

dalam rangka meningkatkan potensi sumber daya ekonomi lokal. Sehingga 

penulis mengusung judul “Analisis Biaya Manfaat Proyek Pembangunan 

Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 

Terhadap Peningkatan Pengembangan Ekonomi Lokal (Proyek Kasus Di 

Ds. Sidomulyo, Kec. Purwoasri, Kediri)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana tingkat kelayakan ekonomi yang dihasilkan dari proyek 

pembangunan saluran irigasi tersier melalui PNPM MP? 

2. Seberapa besar dampak positif proyek pembangunan saluran irigasi tersier 

melalui PNPM MP dalam meningkatkan produksi sektor pertanian di desa 

Sidomulyo?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan pemaparan atas permasalahan diatas, adapun tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui tingkat kelayakan ekonomi yang dihasilkan dari proyek 

pembangunan saluran irigasi tersier melalui PNPM MP. 
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2. Untuk mengetahui dampak positif proyek pembangunan saluran irigasi 

tersier melalui PNPM MP dalam meningkatkan produksi sektor pertanian di 

Desa Sidomulyo 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat 

Akademis dan manfaat Praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca mengenai 

penelitian tentang analisis biaya dan manfaat yang dilakukan pada PNPM 

Mandiri Perdesaan untuk mengembangkan potensi sektor pertanian di Desa. 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai salah satu alat dalam perhitungan kelayakan ekonomi proyek sektor 

publik dalam menentukan parameter investasi selanjutnya. 


