
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia memiliki gap yang besar, terutama pembangunan di

perdesaan dan di perkotaan. Kesenjangan ini juga terlihat dalam pembangunan

antardaerah. Daerah-daerah pusat perekonomian maupun daerah dengan PAD

tinggi juga memiliki tingkat pembangunan yang signifikan. Kegiatan

perekonomian sebagian besar hanya berputar di kota-kota dan daerah-daerah

tertentu.

Pramono Anung Wibowo pada satu kesempatan mengemukakan bahwa,

kesenjangan pembangunan antardaerah masih terjadi pasca lima belas tahun

gerakan reformasi di Indonesia yang terlihat dalam beberapa dimensi di

antaranya masih adanya pemusatan kegiatan ekonomi di Pulau Jawa, Pulau

Bali dan Pulau Sumatera (http://www.antaranews.com/berita/375989/pramono-

kesenjangan-pembangunan-antardaerah-masih-terjadi, diakses pada Kamis, 16

Oktober 2014, pukul 21.05 WIB). Perbedaan iklim perekonomian antardaerah

ini tentu saja dinilai tidak sehat. Hal ini yang kemudian ditakutkan akan

muncul kecemburuan sosial, arus urbanisasi dan kepadatan penduduk karena

faktor ekonomi juga akan menghambat usaha pemerintah untuk menciptakan

pemerataan pembangunan.
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Kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda di setiap daerah menciptakan

ketimpangan yang semakin lebar dari segi pembangunan dari satu daerah

dengan daerah lainnya. Minimnya sarana-prasarana publik juga roda

perekonomian yang berjalan lambat membuat beberapa daerah terutama desa

semakin jauh tertinggal dan sulit berkembang. Tidak hanya karena perbedaan

tingkat perekonomian, hal ini juga dikarenakan kurangnya pemerataan

pembangunan oleh pemerintah (Adisasmita dalam Putri dan Santoso, 2012: 1).

Masyarakat desa semakian berkurang kemampuan dan kemandiriannya.

Undang-undang yang ada dianggap telah mengerdilkan peran dan eksistensi

desa serta kemajemukannya (Widjaja, 2012: 5).

Peralihan dari praktek pemerintahan yang sentralistik menuju desentralisasi

yang ingin diberikan pada masa reformasi dengan memberlakukan otonomi

daerah secara lebih nyata dituangkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999

Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Di kemudian

hari ternyata keputusan pemerintah ini melahirkan banyak masalah salah

satunya adalah banyaknya daerah yang kemudian mengajukan diri dalam

pemekaran. Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan bahwa, terdapat sekitar

dua puluh daerah otonomi baru yang akan disahkan pada periode ini

(http://www.tempo.co/read/news/2014/09/19/078608041/Pemerintah-SBY-

Akan-Sahkan-20-Daerah-Otonomi-Baru, diakses pada Kamis, 16 Oktober

2014, pukul 22. 16 WIB).
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Pemberlakuan otonomi daerah membuat banyak daerah mengajukan

pemekaran namun, pemekaran yang dilakukan tidak dibarengi dengan

kemampuan daerah untuk segera mandiri pasca pemekaran. Staf Ahli Menteri

Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum, dan Hubungan Antar Lembaga,

Reydonnyzar Moenek mengungkap sebanyak tujuh puluh delapan persen dari

lima puluh tujuh daerah otonomi baru yang sudah berusia tiga tahun gagal

berkembang (http://www.tempo.co/read/news/2013/12/27/173540354/78-

Persen-Daerah-Otonomi-Baru-Gagal-Berkembang, diakses pada Kamis, 16

Oktober 2014, pukul 22.25 WIB). Kita ketahui bahwa, pelaksanaan otonomi

dipengaruhi oleh banyak hal di antaranya sumber daya manusia, keuangan

yang baik, peralatan yang memadai juga organisasi dan manajemen harus baik

(Kaho, 1988: 60).

Minimnya sumber PAD menjadi salah satu faktor lemahnya perekonomian

daerah pemekaran. Pernyataan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan

Wanandi mengatakan bahwa, kegagalan otonomi daerah itu salah satunya

disebabkan oleh sedikitnya minat pengusaha untuk berinvestasi di daerah-

daerah tersebut dikarenakan tidak atau belum adanya kepastian hukum

(http://www.tempo.co/read/news/2013/06/17/087488970/Sofjan-Wanandi-85-

Persen-Otonomi-Daerah-Gagal, diakses pada Kamis, 16 Oktober 2014, pukul

22.43WIB).

Minimnya pendapatan tentu saja menjadi penyebab tidak banyaknya dana yang

tersedia guna melakukan pembangunan. Tidak hanya karena masih banyaknya

daerah yang belum siap dari segi fiskal dalam menghadapi otonomi daerah,
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bantuan dana segar dari pemerintah pusat juga dinilai menjadi faktor malasnya

daerah mengupayakan kenaikan PAD-nya (Adi, 2012: 4). Belum lagi

banyaknya kepala daerah yang terlibat kasus tindak pidana korupsi. Menurut

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan

sudah terdapat tiga ratus dua puluh lima kepala daerah yang terjerat hukum

baik masih berstatus tersangka atau sudah menjadi narapidana

(http://keuda.kemendagri.go.id/berita/detail/1516-saat-ini--325-kepala-daerah-

tersangkut-korupsi, diakses pada Sabtu, 30 Agustus 2014, pukul 23.15 WIB).

Terkait pembangunan, desa menjadi salah satu perhatian pemerintah. Banyak

yang dewasa ini memiliki gagasan untuk memulai pembangunan dari tingkat

desa yang merupakan tingkat administratif paling bawah. Hal tersebut

merupakan implementasi dari UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasca

reformasi, pemeritahan desa pun mengalami banyak perubahan seperti salah

satunya pada undang-undang tentang desa. Selain itu banyak program bantuan

yang digulirkan guna menunjang dan mengupayakan pembangunan di desa

seperti PNPM-MPd (Sumiyati, 2013: 2).

Salah satu cara pemerintah pusat mengurangi jumlah daerah tertinggal

terutama dalam hal ini wilayah perdesaan adalah dengan membentuk PNPM-

MPd. Program inilah yang kemudian menjadi salah satu alat pemerintah pusat

untuk menyalurkan bantuan dari pusat ke daerah dan melaksanakan

pembangunan di daerah-daerah terutama di desa. PNPM-MPd sendiri

merupakan program inti dari PNPM Mandiri yang juga bergerak di perkotaan.
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Pada kesempatan kali ini fokus penelitian lebih kepada PNPM-MPd yang

bekerja untuk pembangunan di desa.

PNPM-MPd dibentuk di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

Kabupaten Lampung Selatan sendiri sudah tidak lagi termasuk dalam daftar

daerah tertinggal hanya saja, beberapa kecamatan dan desa di Kabupaten

Lampung Selatan tetap mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui

PNPM-MPd (http://www.kemenegpdt.go.id/hal/300027/183-kab-daerah-

tertinggal, diakses pada hari Sabtu, 30 Agustus 2014, pukul 23.25 WIB). Hal

ini tidak luput dari tujuan awal dibentuknya PNPM-MPd itu sendiri yakni,

tidak hanya menanggulangi kemiskinan tapi juga meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui sistem pemberdayaan yang digunakan (http://www.pnpm-

mandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=3

01, diakses pada hari Sabtu, 30 Agustus 2014, pukul 23.45 WIB).

Menurut keterangan dari Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan

Jati Agung, PNPM-MPd telah memberikan bantuannya sejak tahun 2007 (hasil

wawancara pada tanggal 14 Agustus 2014). Bantuan yang ada berupa bantuan

fisik berupa jalan desa, bangunan gedung maupun bantuan non fisik seperti

dana simpan pinjam (hasil wawancara pada tanggal 14 Agustus 2014). Dari

dua puluh satu desa yang ada, lima belas di antaranya mendapatkan bantuan

dari PNPM-MPd, salah satunya Desa Way Hui (hasil wawancara pada tanggal

14 Agustus 2014). Pada hal ini PNPM-MPd bertindak sebagai fasilitator bagi

pergerakan masyarakat desa yang mana kinerjanya tentu saja diharapkan dapat

secara signifikan berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat desa.
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Desa Way Hui sendiri mendapatkan bantuan PNPM-MPd hampir setiap tahun

sejak tahun 2007 (hasil wawancara dengan Kepala Desa Way Hui, pada 15

September 2014). Bantuan yang ada berupa jalan onderlach (jalan batu susun),

sumur bor dan bantuan pinjaman dana SPP (hasil wawancara dengan Kepala

Desa Way Hui, pada 15 September 2014). Desa yang mendapat pinjaman

PNPM-MPd berdasarkan pada rangking yang telah ditetapkan, prioritas

kebutuhan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat.

Hanya saja pada Desa Way Hui, tiga puluh persen bantuan berupa dana simpan

pinjam masih salah sasaran. Salah sasaran yang dimaksudkan adalah dana yang

mengalir tidak diberdayakan sebagaimana mestinya. Contohnya adalah dana

SPP yang diberikan dimaksudkan sebagai modal usaha justru digunakan untuk

memenuhi kebutuhan pribadi/rumah tangga. Dikatakan tidak tepat sasaran juga

dikarenakan melihat kejadian seperti yang dijelaskan di atas, masyarakat yang

menerima bantuan dana SPP bukanlah masyarakat yang benar-benar

membutuhkan dana tersebut. Penyalahgunaan dana SPP yang ada membuat

dana bantuan tidak berputar selayaknya tujuan awal. Disebabkan hanya

digunakan untuk kebutuhan pribadi dan bukannya untuk modal usaha, dana

pinjaman pun tidak bisa berkembang untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat.

Hal ini yang kemudian menyebabkan kurang lebih dua ratus juta rupiah dari

satu milyar rupiah dana tersebut terhambat dalam hal pengembaliannya (hasil

wawancara dengan Kepala Desa Way Hui, pada 15 September 2014). Masih

menurut pernyataan Kepala Desa Way Hui bahwa, masuknya bantuan PNPM-
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MPd juga tidak berdampak besar pada pembangunan desa. Perekonomian

masyarakat tidak meningkat secara signifikan. Pemberdayaan masyarakat tidak

terwujud sepenuhnya (hasil wawancara pada 15 September 2014).

Kemandirian masyarakat yang coba diwujudkan PNPM-MPd menjadi salah

satu masalah dalam penelitian ini. Bantuan dana yang diberikan dan

dimaksudkan sebagai modal usaha bagi warga beralih fungsi (wawancara

dengan Kepala Desa Way Hui, pada 15 September 2014). Bukan hanya usaha

mikro yang macet, tidak sedikit juga dana bantuan yang diberikan secara

berkelompok hanya digunakan guna memenuhi kebutuhan pribadi (wawancara

dengan Kepala Desa Way Hui, pada 15 September 2014). Contoh lain tidak

berjalannya pemberdayaan yang terjadi di banyak desa lain adalah dalam hal

pembuatan infrastuktur bersama seperti jalan desa (hasil observasi pada

Oktober 2014). Pembangunan jalan yang seharusnya diupayakan oleh

masyarakat di beberapa desa banyak dipindahtugaskan kepada pemborong.

Memang pada teorinya kemajuan dan perkembangan dari suatu desa

dipengaruhi oleh banyak aspek. Sulitnya suatu desa untuk berkembang tidak

hanya dikarenakan bantuan yang diterima tidak terlaksana secara efektif, tetapi

juga perlu ditilik dari segi karakter masyarakatnya atau sumber daya

manusianya, aparatur pemerintah desa maupun kondisi fisik atau geografis

desa tersebut. Permasalahannya kemudian jika pembangunan desa dilihat dari

banyak atau semua aspek akan memberikan cakupan yang terlalu luas. Selain

itu batasan penelitian yang ada juga akan menjadi kabur.
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Mengingat banyak kemungkinan yang bisa menjadi faktor terhambatnya

pembangunan desa maka, pada penelitian kali ini yang akan menjadi fokus dari

penelitian adalah program bantuan pemerintah guna keberlangsungan

pembangunan di desa yakni, PNPM-MPd. Program pemerintah dengan

pendanaan dan sumber daya yang mumpuni diharapkan dapat memberi angin

segar bagi pembangunan desa. Hanya saja yang terjadi di lapangan tidak

sesuai dengan harapan yang ada. Program ini ternyata tidak memberikan

kemajuan yang signifikan bagi desa. Hal ini yang kemudian menjadi

pertanyaan dan menjadi bahasan penelitian.

Memang pada dasarnya sama dengan apa yang mempengaruhi pembangunan

desa, kinerja organisasi juga dipengaruhi oleh banyak hal. Faktor yang

mempengaruhi kinerja organisasi bisa berasal dari dalam organisasi (faktor

internal), bisa pula berasal dari luar organisasi tersebut (faktor eksternal). Jika

menilik faktor eksternal akan ada banyak sekali faktor yang dapat

mempengaruhi kinerja organisasi.

Banyaknya faktor itu lah yang kemudian mengarahkan penelitian ini untuk

hanya fokus mengukur kinerja organisasi dan kinerja individu dari organisasi

saja. Tidak hanya itu, banyaknya faktor eksternal yang dapat mempengaruhi

kinerja organisasi juga biasanya merupakan hal-hal di luar kendali organisasi.

Mengingat PNPM-MPd merupakan salah satu program pemerintah dengan

proses rekruitmen pegawai yang tidak bisa dibilang sembarangan dengan

pelatihan dan pembiayaan yang tidak sedikit, peneliti akan mengesampingkan

hal-hal di luar profesionalitas individu-individu yang bekerja di dalamnya.
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Permasalahan inti dan generalisasi dari permasalahan di atas yang kemudian

menarik untuk diteliti adalah apakah kinerja PNPM-MPd di Desa Way Hui

dapat dikategorikan baik atau sebaliknya. Seperti data yang ditemui di

lapangan bahwa, bantuan PNPM-MPd telah ada sejak tahun 2007. Kepala Desa

Way Hui sendiri yang kemudian menyatakan bahwa, dari segi ekonomi tidak

ada perubahan signifikan. Hal ini yang kemudian mengindikasikan bahwa,

kinerja PNPM-MPd di Desa Way Hui tidak berjalan maksimal. Seperti yang

kita ketahui, program yang baik tidak selalu sesuai dengan tujuan awal ketika

mulai berjalan di lapangan. Ini yang kemudian mendorong peneliti untuk

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja PNPM Mandiri

Perdesaan dalam Pembangunan Desa (Studi pada Desa Way Hui, Kecamatan

Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana kinerja PNPM-MPd dalam

pembangunan Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung

Selatan pada tahun 2014?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kinerja PNPM-MPd

dalam pembangunan Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten

Lampung Selatan pada tahun 2014.
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama pada pengembangan

Ilmu Pemerintahan itu sendiri.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan juga penelitian ini selanjutnya dapat bermanfaat bagi

pemerintah desa maupun pemerintah daerah, masyarakat, juga bagi PNPM-

MPd sebagai suatu hal yang posistif mengenai penilaian kinerja dan peran

dari pihak-pihak terkait yang secara langsung maupun tidak langsung

terlibat dalam hal pembangunan desa, yang mana dilaksanakan demi

kemaslahatan bersama.


