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PNPM Mandiri adalah salah satu bentuk dari program pemerintah dalam 

mengatasi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Bentuk dari PNPM 

Mandiri salah satunya adalah PNPM Mandiri Perdesaan.  Salah satu daerah yang 

menjalankan program ini adalah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung 

Timur. Namun, pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan ini tidak 

berjalan dengan baik. Hal ini terlihat berdasarkan data dari Anggaran Dana Desa, 

Kecamatan Sukadana tahun 2009 sampai 2012 mengalami peningkatan jumlah 

penduduk miskin sebesar 3%. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut 

menunjukkan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan yang sudah dijalankan tidak 

efektif karena tidak sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri. Di Kecamatan 

Sukadana, Desa Sukadana adalah desa dengan jumlah peningkatan penduduk 

miskin terbesar. Salah satu upaya mengatasi masalah tersebut, pada tahun 2013 

anggaran PNPM Mandiri Perdesaan Desa Sukadana difokuskan pada program 

pembangunan Jalan Lapen yang bertujuan untuk memperlancar aktivitas ekonomi 



masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Desa Sukadana 

Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013. 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe 

penelitian deskriptif. Indikator penelitian menggunakan indikator efektivitas 

Richard M. Steers yaitu Pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik 

pengolahan data yang digunakan yaitu editing dan Interpretasi. Teknik analisis 

data dilakukan dengan cara  reduksi data, menampilkan data, verifikasi data dan 

mengambil kesimpulan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Desa 

Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 yaitu 

pembangunan Jalan Lapen berjalan efektif. Hasil ini dapat dilihat dari berhasil 

terlaksananya seluruh indikator efektivitas yang digunakan. Indikator pencapaian 

tujuan berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari pembangunan Jalan Lapen yang 

berhasil dibangun sesuai dengan batas waktu dan target yang direncanakan. Pada 

indikator integrasi, sosialisasi pembangunan Jalan Lapen telah berhasil 

dilaksanakan. Terakhir, keberhasilan pada indikator adaptasi dapat dilihat dari 

antusiasnya respon masyarakat terhadap kegiatan pembangunan Jalan Lapen. 

Masyarakat tidak hanya membantu sumbangan materi tapi juga tenaga dalam 

pembangunan Jalan Lapen.  
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