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Program pengentasan kemiskinan yang diberikan pemerintah terhadap suatu wilayah tidak selalu 

dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan di wilayah tersebut. Desa Sidoharjo merupakan 

salah satu desa di Kabupaten Ponorogo yang rutin memperoleh bantuan namun permasalahan 

kemiskinan di desa tersebut selama ini tidak dapat ditanggulangi hanya dengan pemberian 

program bantuan karena program penanggulangan kemiskinan perlu sesuai dengan kondisi desa 

(Soemarno, 2011). 

Studi ini bertujuan untuk Mengidentifikasi jenis program/bantuan pemerintah tentang 

penanggulangan kemiskinan di Desa Sidoharjo berdasarkan PERPRES No. 15 Tahun 2010 

tentang percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mengetahui karakteristik bantuan yang 

masuk ke Desa Sidoharjo Mengetahui hubungan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kemiskinan di Desa Sidoharjo serta faktor yang paling berpengaruh terhadap kemiskinan di Desa 

Sidoharjo berdasarkan presepsi masyarakat. Memberikan Arahan penanggulangan kemiskinan di 

Desa Sidoharjo serta pemberian bantuan yang efektif untuk menunjang arahan penanggulangan 

kemiskinan di Desa Sidoharjo  

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah analisis deskriptif untuk mengindentifikasi 

karakteristik bantuan/program yang diberikan pemerintah ke Desa Sidoharjo, metode analisis 

evaluatif berupa metode SEM yang digunakan untuk mengetahui faktor yang paling signifikan 

pada permasalahan kemiskinan di Desa Sidoharjo, metode analisis akar masalah yang digunakan 

untuk mengetahui akar masalah dari faktor yang signifikan terhadap kemiskinan di Desa 

Sidoharjo (input data berasal dari hasil analisis SEM), serta metode analisis akar tujuan.  

Hasil dari analisis menyimpulkan bahwa: Berdasarkan hasil wawancara tentang bantuan yang 

masuk ke Desa Sidoharjo,  mulai tahun 2007 hingga tahun 2012 program bantuan yang masuk 

cenderung bersifat konsumtif yang termasuk dalam bantuan klater I. Bantuan yang diberikan 

difokuskan untuk masyarakat down syndrome dengan pemberian bantuan makanan. Berdasarkan 

trend pemberian bantuan, Desa Sidoharjo banyak menerima bantuan yang bersifat konsumtif 

baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Bantuan tipe klaster II yakni dengan tujuan 

pemberdayaan diberikan pemerintah agar masyarakat belajar mandiri dan memiliki keterampilan 

lebih. Bantuan klaster III yakni berupa bantuan modal ditujukan untuk menunjang bantuan 

klaster II agar masyarakat mampu berkembang. Pada hasil analisis evaluasi bantuan, bantuan 

klaster ke-I yang bersifat konsumtif, nilai pencapaian akhir program rendah. Hal ini disebabkan 

karena bantuan tersebut belum mampu mengatasi permasalahan yang ada di Desa Sidoharjo. 

Pemberian bantuan yang bersifat konsumtif membuat masyarakat menjadi ketergantungan 

terhadap bantuan. Pada bantuan klaster ke-II dan Ke-III masyarakat memiliki kesempatan untuk 

memajukan kesejahteraan hidup, namun pola pikir masyarakat yang belum berkembang 

membuat masyarakat belum dapat memanfaatkan bantuan yang diberikan.. 



Berdasarkan hasil analisis SEM, dapat diketahui bahwa dari empat faktor yang berpengaruh pada 

kemiskinan di Desa Sidoharjo terdapat satu faktor yang memiliki hubungan signifikan dengan 

kemiskinan Desa Sidoharjo yakni ketersediaan sarana prasarana desa yang kurang memadai 

dengan nilai p pada hasil output  Regression Weights di bawah 0,05 yakni 0,038. Faktor 

aksesibilitas dan kemampuan ekonomi wilayah desa tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kemiskinan dengan masing-masing nilai p yakni 0,626, 0,55 dan 0,712. Arahan program 

penanggulangan kemiskinan desa harus disesuaikan dengan permasalahan agar dapat mengatasi 

permasalahan kemiskinan di Desa Sidoharjo. 
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