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1. Pendekatan Kultural

adalah program rekayasa sosial budaya 
untuk mengkondisikan akses informasi 
dengan berbagai media yang tersedia.
Contoh programnya PNPM.



2. Pendekatan Struktural

adalah program - program operasional
yang diarahkan untuk mengatasi
keterbatasan akses kebanyakan rakyat
kecil, misalnya modal dan cara 
pemasaran. Contoh programnya KUD, 
UMKM dan PDPP.



Program Dasar Pembangunan 
Partisipatif (PDPP)

 Pengertian
 Tujuan
 Manfaat
 Unsur-unsur yang Terlibat
 Kelebihan
 Kekurangan



Pengertian PDPP

adalah program yang mendasari
dan sekaligus memberi kerangka
bagi berbagai upaya pembangunan
daerah dalam memobilisasi
sumber daya sesuai dengan
semangat otonomi daerah menuju
pencapaian kinerja pembangunan
kabupaten/kota yang 
berkelanjutan.



Tujuan PDPP

Menyediakan instrument bagi
pemerintah daerah kabupaten/kota
dalam merencanakan dan mengelola
pembangunan daerah yang 
partisipatif dan berorientasi pada
pencapaian hasil (kinerja).



Manfaat PDPP

o Menjaring aspirasi masyarakat
o Menjembatani proses perencanaan dengan 

penganggaran
o Mempercepat prioritas investasi dan alokasi 

keuangan
o Mobilisasi potensi pendapatan daerah
o Meningkatkan kapasitas kelembagaan 

pelayanan publik
o Mengembangkan ekonomi lokal
o Memberdayakan masyarakat dalam proses 

pembangunan



Unsur-Unsur yang 
Terlibat dalam PDPP

 Pemerintah daerah atau Tim Teknis

 Non-goverment stakeholders(NGS)

 Kelompok komunitas (unsur

konsultan, anggota LSM atau mitra

lokal setempat)



Kelebihan PDPP

• Mendorong keswadayaan masyarakat

• Meningkatkan tanggung jawab 
masyarakat

• Meningkatkan kemampuan masyarakat

• Meningkatkan efisiensi dalam 
penggunaan anggaran

• Meningkatkan efektivitas pembangunan

• Meningkatkan keterbukaan dalam 
pengelolaan pembangunan



Kekurangan PDPP

o Masalah dana, anggaran dari APBD 
rendah.

o Sering terjadinya perubahan kebijakan 
baik dari pusat maupun di tingkat daerah 
sendiri.

o Kurangnya sarana dan prasarana seperti 
kurangnya sosialisasi PDPP pada 
masyarakat dan lembaga pemerintah.
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Pengertian KUD
adalah koperasi serba usaha yang 
beranggotakan masyarakat yang berdomisili 
di pedesaan atau penduduk desa yang 
paling tidak mencakup wilayah kecamatan.

Tujuan KUD

bertujuan untuk mencapai pemerataan 

kemakmuran rakyat.



Fungsi KUD

• Perkreditan untuk keperluan produksi 
dan penyediaan kebutuhan modal 
investasi dan modal kerja bagi KUD dan 
warga desa.

• Penyediaan dan penyaluran sarana-
sarana produksi.

• Pengolahan dan pemasaran hasil 
produksi.

• Memberikan pelayanan kepada anggota 
dan masyarakat.



Kelebihan KUD

• Membantu petani dalam hal pemasaran
hasil produksinya.

• Membantu rakyat pedesaan dalam
mengembangkan usahanya di bidang
pertanian melalui bantuan kredit.

• Dijadikan sarana untuk menacapai
pemerataan pendapatan dan
kemakmuran rakyat.

• Bunga dalam pemberian kredit rendah.



Kekurangan KUD

• Pejabat koperasi  KUD terlalu cepat memberi 
bantuan kredit tanpa disertai pembinaan dan 
pengawasan yang insentif.

• Penyuluhan mengenai KUD dilakukan tanpa ada 
koordinasi dengan dinas teknis lain.

• Jumlah tenaga pembina koperasi tidak 
sebanding dengan luas wilayah dan jumlah 
anggota masyarakat yang dilayani.

• Membeli hasil pertanian dibawah harga pasar.
• Belum mampu bersaing di pasaran.
• Kurangnya permodalan.



3. Program Nasional
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Pengertian PNPM 
Mandiri

adalah program nasional dalam
wujud kerangka kebijakan sebagai
dasar dan acuan pelaksanaan
program-program penanggulangan
kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat.



Tujuan Umum PNPM 
Mandiri

adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kesempatan
kerja masyarakat miskin secara
mandiri.



Tujuan Khusus PNPM 
Mandiri

• meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat.

• meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat 
yang mengakar, representatif dan akuntabel. 

• peningkatan kapasitas pemerintah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat 
miskin (pro-poor). 

• meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, 
swasta, asosiasi, PT, LSM dan organisasi lainnya untuk 
mengefektifkan upaya penangg ulangan kemiskinan.  

• meningkatkan modal sosial masyarakat yang 
berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya 
serta untuk melestarikan kearifan lokal. 



Pendekatan PNPM Mandiri

• Menggunakan kecamatan sebagai fokus 
program PNPM Mandiri. 

• Memposisikan masyarakat 
sebagai penentu/pengambil kebijakan 
pembangunan pada tingkat lokal. 

• Mengutamakan nilai-nilai universal dan 
budaya lokal dalam proses pembangunan 
partisipatif. 

• Menggunakan pendekatan pemberdayaan 
masyarakat yang sesuai dengan 
karakteristik sosial, budaya dan geografis.



Kegiatan PNPM Mandiri

• Penyediaan dan perbaikan
sarana/prasarana.

• Penyediaan sumberdaya keuangan/modal 
melalui dana yang bergulir, dan kredit kecil
untuk membantu mengembangkan
kegiatan ekonomi masyarakat kecil.

• Peningkatan kualitas SDM.
• Peningkatan kapasitas masyarakat dan

pemerintahan lokal melalui penyadaran
kritis, pelatihan ketrampilan usaha, serta
penerapan tata kepemerintahan yang baik.



Kelebihan PNPM Mandiri

• Memperluas kesempatan kerja dan
membuka lapangan kerja yang baru.   

• Meningkatkan pendapatan masyarakat.
• Menjadikan masyarakat menjadi lebih

mandiri.
• Membantu kaum yang kurang mampu.
• Mampu menjadi sarana untuk

memberdayakan masyarakat.
• Membantu pembangunan berbagai

fasilitas umum dan sarana prasarana.



Terima Kasih…. 


