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ABSTRAK 

 

Tri Purnomo,Agung. 2013. “Partisipasi Masyrakat Dalam Pemberdayaan 

Melalui Program PNPM-Mandiri Perkotaan Di Kelurahan Sekaran Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang”. Skripsi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, dibimbing oleh Drs. Sawa Suryana, M. 

Si. dan Dr. Sungkowo Edy Mulyono, M. Si. 

 

Kata Kunci: Partisipasi, Pemberdayaan, PNPM Mandiri. 
 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana bentuk program 

kegiatan Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri di Kelurahan Sekaran (2) 

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM 

Mandiri di Kelurahan Sekaran (3) Dampak program pemberdayaan masyarakat 

PNPM Mandiri Perkotaan terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat di 

Kelurahan Sekaran. 

Tujuan penelitian ini yaitu (1) Mengetahui bagaimana bentuk program 

kegiatan Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri di Kelurahan Sekaran (2) 

Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan 

Masyarakat PNPM Mandiri di Kelurahan Sekaran (3) Mengetahui dampak program 

pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan terhadap perkembangan social 

ekonomi masyarakat di Kelurahan Sekaran. 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek 

penelitian terdiri dari satu pengurus dan tiga masyarakat kelurahan sekaran. Analisis 

yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini: 1) Bentuk Program Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri meliputi (a) Unit Pengelola Ekonomi 

(UPE) berbentuk ekonomi bergulir (b) Unit Pengelola Sosial (UPS) bentuk kegiatan 

antara lain pemberian alat tulis dan buku bagi anak usia sekolah pada keluarga 

miskin, pemberian tongkat bagi warga miskin yang lanjut usia (lansia), pengadaan 

kambing gadoh bagi keluarga miskin dan plesterisasi rumah bagi warga miskin (c) 

Unit Pengelola Lingkungan (UPL) kegiatanya antara lain pavingisasi, pembuatan 

talud. 2) Partsipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM 

Mandiri meliputi (a) partisipasi di dalam tahap perencanaan (b) partisipasi di dalam 

tahap pelaksanaan (c) partisipasi di dalam pemanfaatan. 3) Dampak program 

pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahan sekaran meliputi 

perbaikan ifrastruktur dan peningkatan pendapatan. Masalah yang terjadi dalam 

pelaksanaan program PNPM Mandiri Kelurahan Sekaran antara lain (a) paradigma 

yang terlalu idealis, fungsional, dan meng-general-kan persoalan masyarakat (b) 

Antara orientasi proyek dengan orientasi pemberdayaan (c) Pelibatan masyarakat 

kurang merata dalam setiap kegiatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai 

dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang 

tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri 

oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat 

(Sumaryadi,2005:87). Melalui program-program pembangunan partisipatif 

tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama 

berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki 

guna memenuhi kebutuhannya sendiri. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan 

salah satu program pembangunan yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas 

penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di tingkat pedesaan 

dan perkotaan yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2007. Melalui PNPM 

Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang 

melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pemantauan dan evaluasi. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui proses 

pembangunan partisipatif, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat, terutama 

masyarakat miskin, yang ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan lagi 

obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan (Depdagri, 

2008). 
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Pemerintah juga berupaya agar dengan disalurkannya program PNPM ini 

masyarakat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Program 

PNPM bukan hanya berkisar pada individu yang miskin tapi program PNPM juga 

menganggarkan untuk infrastruktur seperti jalan desa dan program fisik lainnya 

agar akses masyarakat bisa lebih mudah dan dapat terjangkau dengan baik. 

Dengan adanya program PNPM, diharapkan individu miskin mempunyai 

kekuatan (power) dalam memberdayakan kehidupan mereka. Dalam hal 

pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, presiden mengharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena program itu langsung dari usulan 

masyarakat, sehingga lebih tepat, lebih baik dan tidak ada kebocoran (Kementrian 

Pekerjaan Umum, 2010). 

Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 

tahun, maka PNPM Mandiri akan dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 

2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian pembangunan millennium 

atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang 

berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu 

Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut. Untuk itu, 

melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, 

serta berbagai mekanisme, dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan 

masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan 

lebih efektif dan efisien (Kementrian Pekerjaan Umum, 2010). 
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Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri 

Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan 

desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat 

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Sedangkan PNPM 

Mandiri Perkotaan merupakan kegiatan lanjutan dari Program Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai 

suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan 

pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. 

Penelitian ini difokuskan pada program PNPM Mandiri Perkotaan yaitu Program 

Ekonomi Bergulir (PEB). Melalui program PEB ini pemerintah berupaya menarik 

partisipasi masyarakat desa untuk bersama-sama merencanakan, melaksanakan 

program perekonomian ini yang secara prioritas dibutuhkan oleh masyarakat 

setempat, serta memelihara kelangsungan program tersebut sehingga 

berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dianggap penting karena diduga memiliki 

hubungan yang kuat dalam mencapai efektivitas program PNPM Mandiri 

Perkotaan, terutama Program Ekonomi Bergulir. 

Pelaksanaan PNPM Mandiri dimulai dengan program pengembangan 

kecamatan (PPK) sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di 

pedesaan beserta program pendukungnya seperti PNPM Generasi, Program 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar 

bagipengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan, dan Percepatan 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan khusus (P2DKT) untuk pengembangan 
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daerah tertinggal, pasca bencana, dan konflik. Mulai tahun 2008 PNPM Mandiri 

diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial 

Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri diperkuat dengan berbagai 

program pemberdayaan masyarakat yang di laksanakan oleh berbagai 

departemen/sector dan pemerintahan daerah. Pelaksanaan PNPM Mandiri juga 

dilaksanakan pada desa-desa tertinggal. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoni Yulianti (2012), 

Menyatakan bahwa partisipasi masyarakat diberikan dalam bentuk sumbangan 

pikiran, usulan, saran maupun kritik. Selain itu juga ada dalam bentuk material 

dan uang. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

adalah umur, status warga di kelurahan, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan dan 

pengetahuan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pemerintah daerah, 

pengurus kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat dan fasilitator. Kebijakan yang 

tepat untuk peningkatan partisipasi masyarakat adalah perencanaan partisipatif 

yang benar-benar melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan 

pemanfaatan kegiatan PNPM, pemberian modal usaha yang benar-benar 

diperuntukkan bagi keluarga miskin, optimalisasi peranan stakeholder terkait. 

peningkatan pengetahuan masyarakat melalui media massa, pemberdayaan 

masyarakat terutama masyarakat miskin dalam organisasi social kemasyarakatan 

yang ada termasuk KSM. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dhanar (2010), Menyatakan 

bahwa, Program PNMP Mandiri merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas 
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masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan 

berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian,  dan 

kesejahteraan melaui program pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan 

masyarakat dan pengembangan masyarakat dalam pembangunan. Pengembangan 

masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis 

dan kemandirian masyarakat. Pelaksanaan PNPM Mandiri di Kelurahan 

Sumurboto dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

berbagai kegiatan PNPM-Mandiri. Adanya peran aparat pemerintah dimaksudkan 

untuk memperlancar pelaksanaan proses pembangunan partisipatif. Dengan 

keikutsertaan masyarakat dalam program PNPM-Mandiri kebutuhan masyarakat 

akan terpenuhi dan tepat sasaran. Sehingga hasil pelaksanaan program PNPM-

Mandiri bermanfaat dan dapat dinikmati oleh masyarakat pelaksana program. 

Menurut hasil penelitian Leena Eklund (1999) dalam penelitiannya 

menyimpulkan, This study suggests that the purpose of the Somero-Järvenpää 

Programme is to improve control over public health (community competence) 

through the active participation of citizens in the formulation of health policy 

evaluation, and implementation, the program was implemented during 1992-

1996. The formulation of the theme is the first step of the intervention. The 

purpose of the theme is to act as the first structure to action and to strengthen the 

sense of community, which has been found to be an important element in building 

collaboration, and get people committed to the process. Theoretical part of the 

study consisted of a literature review on the development of the concept of citizen 

participation, empowerment in the health sector, and civil society organizations, 
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and the elaboration of the empowerment approach and evaluation instruments 

used in this study. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa tujuan dari Program 

Somero-Järvenpää adalah untuk meningkatkan kontrol atas kesehatan masyarakat 

(kompetensi masyarakat) melalui partisipasi aktif warga negara dalam perumusan 

kebijakan kesehatan evaluasi, dan implementasi, program itu dilaksanakan selama 

1992-1996. Perumusan tema kelompok adalah langkah pertama dari intervensi. 

Tujuan dari kelompok tema adalah untuk bertindak sebagai struktur pertama 

untuk tindakan dan untuk memperkuat rasa komunitas,yang telah ditemukan 

sebagai elemen penting dalam membangun kolaborasi, dan membuat orang 

berkomitmen untuk proses. Bagian teoritis dari studi ini terdiri dari tinjauan 

literatur pada pengembangan konsep partisipasi warga, pemberdayaan di bidang 

kesehatan, dan organisasi masyarakat, dan elaborasi dari pendekatan 

pemberdayaan dan evaluasi instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. 

Sejak tahun 2007, Kelurahan Sekaran merupakan salah satu kelurahan yang 

mendapatkan program PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM-Mandiri Perkotaan 

merupakan program pemberdayaan masyarakat yang telah dicanangkan oleh 

Presiden Republik Indonesia melalui Departemen Pekerjaan Umum, yang 

beriorentasi pada penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada proses-proses 

pemberdayaan masyarakat. Kelurahan Sekaran merupakan salah satu kelurahan di 

Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang yang memiliki luas 490.718 Km², 

memiliki jumlah penduduk 6.405 jiwa, laki-laki 3.278 jiwa, perempuan 3.127 

jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.596 KK (Monografi Kelurahan 

Sekaran 2012). Partisipasi aktif masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat 
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dinilai turut menunjang keberhasilan program PNPM Mandiri Perkotaan di 

Kelurahan Sekaran. Keterlibatan langsung masyarakat luas dalam pemberdayaan 

masyarakat program PNPM Mandiri Perkotaan Sekaran sangat diperlukan mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan. Dengan pendekatan partisipatif, 

beragam permasalahannya yang sifatnya spesifik daerah dapat diidentifikasikan 

solusi dan pemecahannya 

Pelibatan  masyarakat dalam menentukan program pemberdayaan 

merupakan salah satu bentuk perwujudan dari pemberdayaan masyarakat secara 

nyata dan terarah. Anggota masyarakat bukan hanya objek pemberdayaan semata, 

tetapi juga merupakan sujek pemberdayaan. Kedudukan sebagai subjek 

pemberdayaan berarti anggota masyarakat hendaknya memiliki kemauan, 

kemampuan, kesediaan kesadaran, motifasi, kerjasama dan kawasan yang kuat 

dan melekat pada diri anggota masyarakat terhadap pemberdayaan.  Kedudukan 

anggota masyarakat tersebut dapat diartikan pula bahwa anggota masyrakat harus 

berperan secara aktif, didorong untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan 

masyarakat, baik dalam menyusun perencanaan maupun dalam implementasi 

proyek atau program pemberdayaaan masyarakat. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai 

partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri 

Perkotaan di desa sekaran maka dilakukan penelitian yang berjudul “Partisipasi 

Masyrakat Dalam Pemberdayaan Melalui Program PNPM Mandiri 

Perkotaan Di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimana bentuk program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat PNPM 

Mandiri di Kelurahan Sekaran? 

1.2.2 Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan 

Masyarakat PNPM Mandiri di Kelurahan Sekaran? 

1.2.3 Dampak program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri Perotaan 

terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Sekaran? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini 

bertujuan: 

1.3.1 Mengetahui bentuk dan proses kegiatan Pemberdayaan Masyarakat PNPM 

Mandiri di Kelurahan Sekaran? 

1.3.2 Mengetahui partisipasi masyarakat dalam Program Pemberdayaan 

Masyarakat PNPM Mandiri di Kelurahan Sekaran? 

1.3.3 Mengetahui Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri  

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Sekaran? 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang     

Pendidikan Luar Sekolah  khususnya dalam program pemberdayaan 

masyarakat. 
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1.4.1.2 Bagi penulis sendiri dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya 

pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Masyarakat 

Dapat digunakan oleh masyarakat sebagai sumbangan pengetahuan dan 

referensi bagi penelitian yang akan datang. 

1.4.2.2 Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat,  

terutama pada program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. 

1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Partisipasi 

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan 

masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di 

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk 

menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan 

masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. 

Partisipasi dalam penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat dalam 

program PNPM-Mandiri Perkotaan. 

1.5.2 Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan adalah sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian 

dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan 

berkembang melalui berbagai fasilitas dan dukungan agar mereka mampu 
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memutuskan, merencanakan, dan mengambil tindakan untuk mengelola dan 

mengembangkan lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat (Giarci, 2001). 

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi 

masyarakat local dalam merencanakan dan mengelola sumberdaya local yang 

dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka 

memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial 

(Supriyanto, 2004). Yang dimaksud pemberdayaan dalam penelitian ini adalah 

sebagai upaya yang disengaja dalam membantu masyarakat pada tingkatan umur 

agar mampu merencanakan, mengelola, dan mengembangkan lingkungan local, 

sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, 

ekologi, dan sosial. 

1.5.3 PMPM Mandiri 

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan 

terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. 

Dengan demikian PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan 

kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat Dalam 

pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia 

miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan 

masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan 

Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. 



11 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Partisipasi 

2.1.1 Partisipasi Masyarakat 

Menurut Ach. Wazir Ws., et al. (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai 

keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi 

tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan 

dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan 

orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan 

tanggungjawab bersama. 

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan 

masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di 

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk 

menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan 

masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. 

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu: 

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa 

ikut serta dalam pengambilan keputusan; 

2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk 

meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi 

proyek-proyek pembangunan; 
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3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan 

yang ditentukannya sendiri; 

4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa 

orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan 

kebebasannya untuk melakukan hal itu; 

5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan 

para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar 

supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-

dampak sosial; 

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, 

kehidupan, dan lingkungan mereka. 

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai 

berikut: (1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh 

informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat,  yang 

tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal (2) 

bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan 

jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena 

mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai 

rasa memiliki terhadap proyek tersebut (3) bahwa merupakan suatu hak demokrasi 

bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. 

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan 

ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Slamet, 1994:89) bentuk partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap, yaitu: 
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1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (idea planing stage). Partisipasi 

pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap 

penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan 

anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan 

memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang 

diadakan; 

2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (implementation stage). Partisipasi 

pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap 

pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan 

tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu 

wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut; 

3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage). Partisipasi pada tahap 

ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu 

proyeksetelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat 

pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan 

memelihara proyek yang telah dibangun. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan 

bahwa bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok 

orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam 

program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring sampai pada tahap evaluasi. 
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2.1.2 Teori Partisipasi 

Menurut Canter (dalam Arimbi, 1993:1) mendefinisikan partisipasi 

sebagai feed-forward information and feedback information. Dengan definisi ini, 

partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus 

dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak 

pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai 

pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.Dari pendapat 

Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam 

artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan 

yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan.  

Menurut pendapat Mubyarto (1997:35) bahwa mendefinisikan partisipasi 

sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan 

kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. 

Nelson, Bryant dan White (1982:206) menyebutkan bahwa keterlibatan 

kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi 

kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat 

disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal 

dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam 

kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program 

pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai 

bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horisontal, karena pada suatu 

saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di 

mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan 
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yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka 

melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu 

merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu 

berkembang secara mandiri. 

Soetrisno memberikan dua macam definisi tentang partisipasi rakyat 

(masyarakat) dalam pembngunan, yaitu: pertama, partisipasi rakyat dalam 

pembangunan  sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/ proyek pembangunan 

yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi 

rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi ini diukur dengan kemauan rakyat 

untuk ikut bertanggungjawab dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang 

maupun tenaga dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah. Kedua, 

partisipasi rakyat merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat, 

dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil 

pembangunan yang telah dicapai. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat tidak 

hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, 

tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan 

proyek yang akn dibangun di wilayah mereka (Soetrisno, 1995). 

Sumodingrat (1988:90).Partisipasi sebagai salah satu elemen 

pembangunan merupakan proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan yang 

sedang berjalan. Dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang penting 

dalam pembangunan. Sumodingrat menambahkan, bahwa parasyarat yang harus 

terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan 
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mengikutsertakan semua anggota masyarakat/rakyat dalam setiap tahap 

pembangunan. 

Conyers (1991:92-93) memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: (1) Partisipasi masyarakat 

merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan 

dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan 

dan proyek akan gagal, (2) Masyarakat mempercayai program pembagunan jika 

dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih 

mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) 

Partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya di 

pembangunan ). 

2.1.3 Jenis-jenis Partisipai 

Tidak semua partisipasi ada atas kesadaran dan inisiatif warga masyarakat 

tetapi juga bisa merupakan mobilisasi dari atas untuk mencapai tujuan 

pembangunan. Untuk hal yang terakhir tersebut dewasa ini tepatnya sejak 

perubahan sistem pemerintahan yang top down menjadi bottom up menjadi tidak 

berlaku lagi sepanjang perencanaan pembangunan desa. Kalaupun campur tangan 

dari pihak birokrat ada hanyalah sebatas pada program yang merupakan gerakan 

masyarakat untuk melaksanakan proyek pembangunan. 

Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (1979:51) membagi partisipasi ke dalam 

beberapa jenis tahapan, yaitu: 
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1) Tahap perencanaan, ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam 

kegiatankegiatan yang merencanakan program pembangunan yang akan 

dilaksanakan di desa, serta menyusun rencana kerjanya. 

2) Tahap pelaksanaan, yang merupakan tahap terpenting dalam 

pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. 

Wujud nyata partisipasi pada tahap ini dapat digolongkan menjadi tiga, 

yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan 

materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek. 

3) Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan 

partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. 

Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, 

maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut 

berhasil mengenai sasaran. 

4) Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap 

ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi 

perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya. 

Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (1979:71-74) juga mengemukakan tentang 

dimensi partisipasi sebagai berikut, pertama adalah What yang meliputi di 

dalamnya pembuatan keputusan, implementasi, pengambilan keuntungan, dan 

evaluasi. Kedua Who meliputi daerah tempat tinggal, pemerintah lokal atau 

pemerintahan setempat, dan pihak luar. Dan ketiga How yang didalamnya 

tercakup dasar dari partisipasi, exient of participation, serta efek dari partisipasi. 
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Pengertian What yakni mengacu pada partisipasi yang meliputi tahap tahap 

yang diikuti masyarakat dalam pembangunan, yaitu : 

1. Tahap pengambilan keputusan. 

2. Tahap pelaksanaan. 

3. Tahap pemanfaatan. 

4. Tahap evaluasi. 

Dalam suatu pembangunan yang baik, masyarakat haruslah dapat terlibat 

dalam keempat tahapan partisipasi tersebut. Masyarakat tidak hanya sebagai 

pelaksana pembangunan, tapi juga harus dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan, pemanfaatan hasil, serta dalam mengevaluasi hasil pembangunan yang 

sudah dicapai. Misalnya dalam pembangunan jalan, masyarakat tidak hanya 

sebagai pemanfaat saja tetapi mereka perlu dilibatkan dalam pengambilan 

keputusan untuk membangun jalan dan dalam pelaksanaan pembangunan jalan 

tersebut serta dalam mengevaluasinya, karena dalam pembangunan tersebut 

masyarakatlah yang lebih tahu tentang apa yang bermanfaat bagi kehidupan 

mereka sehingga mereka perlu dilibatkan dalam semua tahapan pembangunan.  

“Who” adalah dalam hal siapa yang berpartisipasi dalam pembangunan, 

tidak hanya aparat pemerintah saja tetapi juga melibatkan anggota masyarakat, 

tokoh-tokoh masyarakat, serta petugas asing yang memantau jalannya partisipasi. 

Dalam pembangunan agar dicapai hasil yang memuaskan, maka keempat pelaku 

tersebut haruslah bekerja sama dan saling mendukung agar pembangunan dapat 

berhasil dengan baik. Sedangkan untuk “How” mengacu pada pengertian bahwa 

partisipasi dilakukan dengan melihat aspek dasar dari partisipasi, bentuk 
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partisipasi, lingkup partisipasi, dan akibat yang ditimbulkan dari partisipasi 

tersebut. Dalam berpartisipasi tidak hanya melihat akibat apa ditimbulkan dari 

suati partisipasi, tapi juga harus melihat bagaimana dasar partisipasi tersebut 

dilakukan. Karena itu partisipasi yang baik tidak hanya melibatkan salah satu 

pelaku pembangunan, namun juga harus melibatkan semua pelaku pembangunan 

dalam semua tahap partisipasi serta harus memperhatikan empat aspek tentang 

bagaiman partisipasi harus dilakukan. 

Menurut Madrie (1986) (dalam Ariyani 2007:58) partisipasi dapat 

dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu : 

1. Partisipasi dalam menerima hasil-hasil pembangunan : 

a. Mau menerima, bersikap menyetujui hasil-hasil pembangunan yang ada. 

b. Mau memelihara, menghargai hasil pembangunan yang ada. 

c. Mau memanfaatkan dan mengisi kesempatan pada hasil pembangunan. 

d. Mau mengembangkan hasil-hasil pembangunan. 

2. Partisipasi dalam memikul beban pembangunan : 

a) Ikut menyumbang tenaga. 

b) Ikut menyumbang uang, bahan, serta fasilitas lainnya. 

c)  Ikut menyumbang pemikiran, gagasan, dan keterampilan. 

d) Ikut menyumbang waktu, tanah, dan lain sebagainya. 

Firmansyah (2009) menyatakan ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat 

diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, 

partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi 
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buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, 

dan partisipasi representative. 

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka 

bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi 

yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi 

yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata 

misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi 

yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan 

keputusan dan partisipasi representatif. 

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha 

bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan Partisipasi 

harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya 

berupa alat-alat kerja  atau perkakas. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang 

diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat 

menunjang keberhasilan suatu program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu 

memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota 

masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut 

dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. 

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Partisipasi Masyarakat 

Perilaku seseorang terhadap suatu objek diwujudkan dengan kegiatan 

partisipasi, keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, menurut Pangestu dikutip oleh Santoso (1999) (dalam Makmur 2005:66) 
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faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang meliputi dua hal, 

yaitu: 

a. Faktor internal dari individu yang mencakup ciri-ciri atau karakteristik 

individu yang meliputi : umur, pendidikan formal, pendidikan non formal, 

luas lahan garapan, pendapatan, pengalaman berusaha dan kosmopolitan. 

b. Faktor eksternal yang merupakan faktor di luar karakteristik individu yang 

meliputi hubungan antara pengelola dengan petani penggarap, kebutuhan 

masyarakat, pelayanan pengelola dan kegiatan penyuluhan. 

Menurut Sastropoetro dikutip oleh Santoso (1999) (dalam Makmur 

2005:71-72) membagi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang 

menjadi tiga hal, yaitu : 

1. Keadaan sosial masyarakat yang meliputi tingkat pendidikan, pendapatan, 

kebutuhan, kebiasaan dan kedudukan dalam sistem sosial. 

2. Keadaan program pembangunan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang 

dirumuskan dan dikendalikan oleh pemerintah. 

3. Keadaan alam sekitar yang mencakup faktor fisik atau keadaan geografis 

daerah yang ada pada lingkungan tempat hidup masyarakat tersebut. 

Jadi seseorang dapat berpartisipasi terhadap suatu kegiatan pembangunan 

sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal masyarakat 

merupakan faktor yang terdapat dalam diri masyarakat yang terdiri dari 

pendidikan formal, pendidikan non formal. Jumlah anggota keluarga, pekerjaan, 

penghasilan, luas lahan garapan, modal dan umur. Faktor eksternal dari individu 

merupakan faktor yang berasal dari luar individu, terdiri dari faktor komunikasi 
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yang terdiri dari gagasan, ide, kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah, 

kebutuhan masyarakat, kegiatan penyuluhan dan faktor geografis daerah yang ada 

pada lingkungan tempat hidup masyarakat tersebut. 

2.2 Pemberdayaan Masyarakat 

2.2.1 Perngertian Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata 

“empowerment” yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang 

sudah dimiliki oleh masyarakat dengan harapan memberikan peranan kepada 

individu bukan sebagai subjek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan 

hidup mereka (Moebyarto dalam Wahyono 2001:23). Sedangkan menurut 

Sulistiyani (2004:77), pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju 

berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau 

proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya 

kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. 

Pengertian pemberdayaan juga diungkapkan oleh Suharto (2010:59),  

pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses 

pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat 

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, 

termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan; 

sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau 

hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu 

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki 

kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.  
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Beberapa ahli di bawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat 

dari tujuan, proses,dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 1997): 

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meniingkatkan kekuasaan orang-orang yang 

lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995). 

2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat 

untuk berpartisipasi dalam, barbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi 

terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi 

kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh 

ketrampilan, pengetahuan, dean kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi 

kehidupannya dan kehidupan oran lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, 

1994). 

3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan 

melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin, 1987). 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan 

bahwa bahwa pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk 

membentuk manusia lebih berhasil guna peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dengan adanya pemberian energi atau proses tindakan agar yang 

bersangkutan mampu bertindak mandiri dan didukung adanya peningkatan usaha 

yang mengarah ke peningkatan penghasilan. 

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan 

Pada dasarnya tujuan pemberdayaan sebagaimana yang dikemukakan 

Sumaryadi (2005: 115) adalah sebagai berikut : a) membantu pengembangan 

manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, miskin, marjinal, 



 

 

 

24 

kaum kecil seperti petani, buruh tani, masyarakat miskin, kaum cacat dan 

kelompok wanita yang diskriminasi atau disampingkan, b) memberdayakan 

kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat 

lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun 

sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat. 

Selanjutnya Sulistiyani (2004:80) mengemukakan tujuan yang ingin 

dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat 

menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak 

dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. 

Pemberdayaan dilakukan dengan tujuan sama halnya dengan 

pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat, 

menghilangkan adanya kesenjangan sosial sehingga tercipta adanya suatu 

perkembangan yang maju dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat. 

Menurut Suharto (2010:60) tujuan utama pemberdayaan adalah 

memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki 

ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalkan persepsi mereka 

sendiri), maupun kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang 

tidak adil).  

Berdasarkan pendapat para pakar tersebut di atas, tujuan pemberdayaan 

dapat dipahami sebagai terwujudnya perkembangan usaha yang dijalankan untuk 

bisa hidup mandiri serta tercukupi kebutuhan hidupnya dengan jalan memberikan 

berbagai dorongan usaha yang berbentuk modal usaha beserta kegiatan bagi 

anggota masyarakat 



 

 

 

25 

2.2.3 Indikator Keberdayaan 

(Schuler dalam Suharto 2008) mengembangkan delapan indicator 

pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks 

pemberdayaan.yaitu antara lain: 

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau 

wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, ke rumah 

tetangga. Tingkat mobilitas dianggap tinggi jika individu mampu pergi 

sendirian 

2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli 

barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak 

goreng,bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok). 

Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat 

membeli barang-barang tersebut dengan uangnya sendiri. 

3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli 

barang-barang sekunder dan tersier. Seperti lemari, tv, radio, Koran. 

4. Terlibat dalam membuat keputusan-keputusan rumah tangga: mampu 

membuat keputusan sendiri  maupun bersama suami/isteri mengenai 

keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai merenovasi rumah, 

membeli kambing untuk ternak. 

5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah 

dalam satu tahun terakhir ada seseorang yang mengambil uang, tanah, 

perhiasan,atau melarang untuk bekerja. 
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6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai 

pemerintah desa/kelurahan;nama presiden; mengetahui pentingnya surat 

nikahdan hokum-hukum waris. 

7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap berdaya 

jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan 

protes. 

8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, 

asset produktif, tabungan. 

2.2.4 Strategi Pemberdayaan 

Parsons (dalam Suharto 1994:88-90) menyatakan bahwa proses 

pemberdayaan  umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada 

pendapat yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu 

lawan satu. Meskipun seperti itu tidak dapat meningkatkan rasa percaya diri dan 

kemampuan diri masyarakat, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. 

Dalam beberapa situasi, srategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara 

individual, meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan 

kolektifitas,dalam arti mengkaitkan masyarakat dengan sumber atau system lain di 

luar dirinya. Dalam konteks pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau 

matra pemberdayaan (empowerment setting): mikro, mezzo, dan makro. 

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat miskin secra 

individu melalui bimbingan atau konseling. Tujuan utamanya adalah 

membimbing  atau melatih masyarakat miskin dalam menjalankan tugasnya 
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dalam kehidupan.Model ini sering disebut sebagai pendekatan  yang berpusat 

pada tugas (task centered aproach). 

2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat. 

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media 

intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan 

sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan 

dihadapinya. 

3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut sebagai Strategi System Basar (large-

system strategy), karena sasaran perubahan diarhkan pada system lingkungan 

yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perancanaan sosial, pengorganisasian 

masyarakat, manajemen konflik, adanya beberapa strategi dalam pendekatan 

ini. Strategi Sistem Besar memandaang masyarakat miskin sebagai orang yang 

memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan 

untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak. 

Pelaksanaan proses dan strategi pemberdayaan dapat dicapai melalui 

penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: 

Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan 

(Suharto, 2009:32): 

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu 

membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang 

menghambat. 
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2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menunmbuh-kembangkan 

segenap kemampuan dan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang 

kemandirian mereka. 

3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah 

agar agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang dan tidak sehat antara yang kuat dan lemah, 

dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok 

lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis 

diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. 

4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu 

menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan  harus 

mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan 

posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 

Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan 

keseimbangan yang memungkinkansetiap orang memperoleh kesempatan 

berusaha. 
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2.2.5 Proses Pemberdayaan 

Proses pemberdayaan pada umumnya dilandasi pada upaya 

mengoptimalkan proses kegiatan. Sulistiyani (2004:118) mengemukakan proses 

adalah  

seluruh kegiatan/langkah-langkah secara bertahap yang dilakukan 

dalam rangka pemberdayaan agen pembaharu, yang terdiri dari: 

a) pendekatan capacity building untuk memberdayakan 

kelembagaaan agen pembaharu, 

b) pendekatan new public management (NPM) untuk meningkatkan 

kemampuan manajerial agen pembaharu secara internal, 

c) pendekatan kinerja untuk peningkatan kinerja organisasi agen 

pembaharu, 

d) pendekatan substansial melalui pengorganisasian knowledge, 

attitude, practice (KAP) agar agen pembaharu menguasai aspek 

dan subtansi kemiskinan, mampu menentukan solusi dan 

pendekatan yang tepat untuk menciptakan kemandirian 

masyarakat. 

 

Sementara itu, Kindervatter (1979:152-153) mengajukan delapan 

karakteristik dari empowering process, proses itu meliputi: (1) small group 

structur. Menekankan pada otonomi kelompok kecil. (2) transfer of responsibility. 

Adanya respon/partisipan dalam penyaluran/pemberian sesuatu. (3) participant 

Leadership. Partisipasi dari pemimpin sangat diperlukan dalam penyelenggaraan 

pemberdayaan. Pemimpin berfungsi membantu jika ada kesulitan. (4) agen as 

fasilitator. Agen/kelompok yang memberdayakan berfungsi sebagai fasilitator. 

Orang yang menyelenggarakan pemberdayaan memposisikan sebagai pemberi 

fasilitas. (5) democratis and non-hierarchical relationship dan process. Semua 

keputusan diambil secara demokrasi suara terbanyak. Peran dan tanggung jawab 

segala kegiatan dilakukan secara merata. (6) integration of reflection. Pengalaman 

partisipan dan perbaikan pemecahan masalah dijadikan fokus bagi setiap individu 



 

 

 

30 

untuk meningkatkan perubahan yang dapat melibatkan individu untuk 

memecahkan permasalahannya. (7) method wich encourage self-reliace. Teknik 

yang digunakan untuk pelibatan aktif bagi individu yang mengikuti kegiatan dan 

aktivitas kelompok seperti belajar bersama, jaringan kerja, dan pelatihan. (8) 

improvement of social, economic, and/or political standing. Sebagai hasil proses 

pemberdayaan, partisipan dapat meningkatkan kemampuan sosial, ekonomi, dan 

atau peningkatan politik di dalam masyarakat. 

Menurut Sudjana (2003:63), proses pembelajaran dalam upaya 

pemberdayaan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.  

2.2.5.1 Perencanaan 

Perencanaan adalah upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan 

rangkaian atau tindakan yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan 

organisasi/lembaga atau perencanaan merupakan kegiatan untuk menggerakkan 

atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efisien dan efektif untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sudjana 2003: 63). Sedangkan menurut 

Davies dalam Sutarto (2007:117) kegiatan merencanakan meliputi kegiatan: 

analisis sistem menyeluruh, analisis tugas dan pekerjaan, menentukan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diharapkan, menentukan kemampuan 

populasi target, mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan suatu tujuan yang 

hendak dicapai. 

Perencanaan pemberdayaan merupakan upaya perumusan tujuan tindakan 

pemberdayaan dalam rangka mencapai tujuan yang diperioritaskan. Kegiatan 
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perencanaan pemberdayaan berupa tindakan identifikasi kebutuhan bagi sasaran 

tercapainya tujuan pemberdayaan.  

2.2.5.2 Pelaksanaan 

Kegiatan pelaksanaan merupakan suatu proses yang dimulai dari 

implementasi awal, implementasi dan implementasi akhir. Implementasi awal 

mancakup persiapan-persiapan sebelum kegiatan, dilakukan implementasi 

merupakan aspek kegiatan teknis yang dilakukan. Sedangkan implementasi akhir 

mencakup akhir dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi hasil kegiatan dan 

pelaporan (Sudjana 2003: 63). 

Pelaksanaan pemberdayaan itu sendiri dikemukakan oleh Kindervatter 

(1979:247) memiliki sebelas dimensi, yaitu: (1) structure. Penekanan pada 

struktur pembentukan yang dilatarbelakangi adanya kesamaan tujuan. (2) setting 

time. Penggunaan waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan. (3) role of learner. 

Tugas warga belajar dan fasilitator kerja sama dalam menentukan dan membuat 

keputusan secara bersama, (4) role of fasilitator. Tugas fasilitator membantu 

warga belajar dalam mengatasi permasalah yang dihadapi. (5) relationship 

between learners and fasilitator. Hubungan diantara warga belajar dengan 

fasilitator. (6) needs assesment. Asasment kebutuhan diidentifikasikan dari warga 

belajar beserta fasilitator. (7) curriculum development. Tujuan yang ingin 

dikembangkan. (8) subject matter. Menunjukkan pada isi pemberdayaan. 

Fasilitator membantu warga belajar dalam menyelesaikan masalahnya.             (9) 

material. Bahan atau kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan.             (10) 
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methods. Metode yang digunakan. (11) evaluation. Tindakan evaluasi sebagai 

wujud keberhasilan pemberdayaan.  

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan harus disusun secara cermat sesuai 

waktu kegiatan, jangka waktu, tempat, peserta, nara sumber, metode, materi, dan 

penilaian sebaiknya dipersiapkan dan disusun dengan baik agar pelaksanaan dapat 

terarah, terencana dan berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan 

dan diharapkan sebelumnya. 

2.2.5.3 Evaluasi 

Rifa’i (2007:2) menerangkan bahwa evaluasi merupakan proses 

pengumpulan dan analisis data atau informasi untuk mengetahui tingkat 

pencapaian tujuan atau nilai tambah dari kegiatan. Menurut Suharto (2010:119) 

evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan kegagalan suatu rencana 

kegiatan atau program. Suharto (2010:19) juga menambahkan evaluasi bertujuan 

untuk: 1) mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan, 2) mengukur dampak 

langsung yang terjadi pada kelompok sasaran, 3) mengetahui dan menganalisis 

konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar rencana. 

Tindakan kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui proses kegiatan 

berhasil atau tidak. Dengan adanya evaluasi tersebut, maka untuk kegiatan 

selanjutnya dapat mengetahui kekurangan-kekurangan mana yang harus 

diperbaiki sehingga terjadi adanya suatu peningkatan. 
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2.3 PNPM Mandiri 

2.3.1 Pengertian PNPM Mandiri 

PNPM Mandiri pada hakekatnya adalah gerakan dan program nasional yang 

dituangkan dalam kerangka kebijakan yang menjadi acuan pelaksanaan berbagai 

program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat bertujuan menciptakan atau meningkatkan kapasitas 

masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, untuk menyelesaikan 

berbagai persoalan pembangunan yang dihadapinya dengan baik dan benar. 

PNPM Mandiri membutuhkan harmonisasi kebijakan yang berbasis 

pemberdayaan masyarakat melalui perbaikan pemilihan sasaran (targeting) baik 

wilayah maupun masyarakat penerima manfaat, prinsip dasar, strategi, 

pendekatan, indikator, serta berbagai mekanisme dan prosedur yang diperlukan 

untuk mengefektifkan penanggulan kemiskinan dan mempercepat tercapainya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Tujuan dari PNPM Mandiri adalah 

meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara 

mandiri (Kementrian Pekerjaan Umum, 2010). 

2.3.2 Prinsip-Prinsip Dasar PNPM Mandiri 

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 

(Kementrian Pekerjaan Umum, 2010) menekankan prinsip-prinsip dasar berikut 

ini: 

1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri 

senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia 

seutuhnya. 
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2. Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki 

kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan 

mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola. 

3. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral 

dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat 

sesuai dengan kapasitasnya. 

4. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang 

dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat 

miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. 

5. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses 

pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong 

menjalankan pembangunan. 

6. Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai 

kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam 

menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan. 

7. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan 

secara musyarawah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada 

kepentingan masyarakat miskin. 

8. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang 

memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan 

sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan 

dipertanggunggugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun 

administratif. 
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9. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan 

kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara 

optimal berbagai sumberdaya yang terbatas. 

10. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan 

kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar 

pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan. 

11. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan 

kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini 

tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. 

12. Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan 

PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah 

dikelola, sertadapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. 

2.3.3 PNPM Mandiri Perkotaan 

Mulai tahun 2007 Pemerintah mencanangkan PNPM Mandiri yang terdiri 

dari PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd), PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM 

MPk), serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri 

Perkotaan merupakan kegiatan lanjutan dari Program Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai 

suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan 

pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. 

Tujuan umum PNPM telah ditetapkan di Pedoman Umum PNPM yaitu  

meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara 

mandiri. Dengan demikian secara khusus tujuan PNPM Mandiri Perkotaan 
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dirumuskan sebagai berikut : masyarakat di kelurahan peserta program menikmati 

perbaikan sosial, ekonomi, dan tatapemerintahan lokal (Kementrian Pekerjaan 

Umum, 2010). 

Penanggulangan kemiskinan yang direncanakan oleh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan dari masyarakat dalam Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan sehingga dapat digalang 

perencanaan yang menyeluruh, terpadu, dan selaras waktu (synchrone). Dengan 

demikian PNPM Mandiri Perkotaan akan menekankan pemanfaatan Musrenbang 

Kecamatan sebagai mekanisme harmonisasi kegiatan berbagai program yang ada 

sehingga peranan Forum LKM tingkat kecamatan menjadi sangat vital. 

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pendekatan atau upaya-upaya 

rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan : 

1. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program. 

2. Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. 

3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses 

partisipastif. 

2.3.4 PNPM Mandiri Perdesaan 

PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat 

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM 

Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan 

Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK 

adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat 
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miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan 

kebersamaan dan partisipasi masyarakat (Kementrian Pekerjaan Umum, 2010). 

Strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan 

rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem 

pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar 

desa. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat 

menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan 

keberlanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK). 

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya 

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan 

mendorongkemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan 

pembangunan. 

2.3.5 Komponen kegiatan yang di danai PNPM Mandiri Perkotaan 

Bantuan dana melalui PNPM Mandiri Perkotaan yang di berikan dalam 

bentuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang merupakan dana publik 

yang disalurkan sebagai wakaf tunai kepada seluruh warga kelurahan dengan 

peruntukan diprioritaskan kepada warga miskin. Pengelolaanya dilakukan oleh 

masyarakat melalui kelembagaan masyarakat tingkat basis kelurahan oleh Badan 

Keswadayaan Masyarakat (BKM). Pemanfaatan dana BLM di gunakan dengan 

berpedoman kepada PJM Pronangkis, pembelajaran aspek tridaya dan 

kesepakatan sehingga hasilnya dapat benar-benar memberikan manfaat 

berkurangnya kemiskinan di kelurahan atau desa bersangkutan. 
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Pemanfaatan dana BLM melalui PNPM Mandiri Perkotaan di salurkan 

pada komponen-komponen kegiatan berdasarkan pada aspek tridaya meliuti: 

1. Komponen kegiatan lingkungan 

Kegiatan yang secara langsung memberikan dampak secara kolektif pada 

peningkatan akses melalui peningkatan kualitas lingkungan dan 

pemukiman yang sehat, tertib, aman, dan teratur. Contoh jenis kegiatan 

pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi 

wilayah (irigasi, perbaikan jalan, pasar), pengembanguan sarana, prasarana 

perumahan dan pemukiman. 

2. Komponen social 

Kegiatan yang secara langsung mampu menumbuhkan kembali modal 

social di masyarakat seperti terjalinya kembali budaya gotong-royong, 

tolong-menolong antar warga. Contoh jenis kegiatan: program 

peningkatan gizi balita, program enuntasa wajib belajar 9 tahun. 

3. Komponen kegiatan ekonomi 

Kegiatan yang secara langsung memberikan manfaat dan peningkatan 

pendapatan bagi individu, keluarga maupn kelompok dan sekaligus 

membangun modal social. Contoh jenis kegiatan: usaha ekonomi 

produktif, pemgembangan modal ekonomi keluarga bagi peningkatan 

pendapatan keluarga miskin, usaha kelompok. 

2.3.6 Model Pelaksanaan Program PNPM Mandiri 

2.3.6.1 Perencanaan 
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Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta 

perencanaan di desa, di kecamatan, dan di kabupaten. Tahap persiapan dan 

sosialisasi awal dimulai dari Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi sampai 

dengan Pelatihan Kader Pemberdayaan Desa (KPD). Perencanaan kegiatan di 

desa, dimulai dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan musdes 

perencanaan atau dikenal dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). 

Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAD prioritas usulan sampai 

dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan kegiatan di kabupaten adalah 

perencanaan koordinatif, dimulai dari keterlibatan utusan kecamatan dalam forum 

SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten. 

2.3.6.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah 

disepakati dalam pertemuan MAD penetapan usulan dan musdes informasi hasil 

MAD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.  

1. Penyaluran Dana dan Pencairan Dana 

PNPM Mandiri menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah 

(APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat 

dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ 

prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk 

modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. 

Setiap penyaluran dana yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen 

yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Warga, dalam hal ini 

TPK atau staf Unit Pengelola Kegiatan (TPK) di tingkat kecamatan mendapatkan 
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peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen 

dan pengelolaan uang/ dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya 

terkait upaya pembangunan manusia dan pengelolaan pembangunan wilayah 

perdesaan. 

Dalam pelaksanaannya, pengalokasikan dana Bantuan Langsung bagi 

Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri dilakukan melalui skema pembiayaan 

bersama (cost sharing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), 

seperti yang telah berhasil dilakukan dalam PPK III (2005-2007) dan PNPM-PPK 

(2007). Besarnya cost sharing ini disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-

masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 73/ 

PMK.02/2006 per 30 Agustus 2006. 

2. Pengadaan Tenaga Kerja 

TPK mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada 

masyarakat dan kebutuhan tenaga kerjanya, serta upah dan hari kerja yang 

dibutuhkan sesuai RAB dan desain teknisnya. Pengumuman kebutuhan tenaga 

kerja ini terbuka bagi warga desa termasuk bagi kaum perempuan dan diutamakan 

bagi RTM. Pengumuman disampaikan melalui papan informasi di tempat strategis 

dimana masyarakat biasa berkumpul, sehingga setiap warga masyarakat tahu 

bahwa ada pembangunan di desanya. Calon tenaga kerja mengisi Format 

Pendaftaran satu kali sebelum mulai bekerja, akan tetapi boleh mendaftarkan diri 

sampai pelaksanaan selesai. 

 

 



 

 

 

41 

3. Pengadaan Bahan dan Alat 

Proses pengadaan bahan dan alat dalam PNPM Mandiri Perdesaan 

dilaksanakan oleh masyarakat secara transparan. Atas persetujuan masyarakat, 

TPK menyelenggarakan proses pengadaan tersebut dan melaporkan setiap 

tindakannya kepada masyarakat melalui forum pertemuan masyarakat dan papan 

informasi. Untuk pengadaan bahan dan alat senilai atau kurang dari Rp 15 juta, 

TPK harus melakukan survey harga minimal kepada 3 (tiga) toko/penyedia dan 

menentukan toko/penyedia mana yang dipilih berdasarkan harga termurah dengan 

kualitas dan spesifikasi sesuai yang direncanakan. Hasil survey dan penentuan 

toko/penyedia mana yang dipilih harus disampaikan dalam forum pertemuan 

masyarakat dan papan informasi. Pengadaan bahan dan alat dengan nilai di atas 

Rp 15 juta, TPK menyelenggarakan proses penawaran harga atau pelelangan yang 

diikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia bahan dan alat. Jika ternyata hanya 1 

(satu) dari beberapa penyedia mengikuti penawaran yang mendekati anggaran, 

sementara yang lainnya jauh dari harga yang dianggarkan, fasilitator perlu 

memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dana dan atau kolusi dalam 

pengadaan bahan dan alat tersebut. Jika karena sesuatu hal hanya ada 1 (satu) 

penyedia di wilayah tersebut yang mengikuti penawaran, maka fasilitator 

memfasilitasi pertemuan masyarakat supaya kondisi ini dapat diketahui dan 

dibuktikan oleh masyarakat setempat 
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4. Rapat Evaluasi 

Rapat dimaksudkan untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan 

kegiatan di lapangan untuk penyiapan bahan dan rencana kerja periode 

berikutnya. Rapat evaluasi dilaksanakan secara periodik (mingguan dan bulanan). 

Hasil yang diharapkan: 

a) Laporan kemajuan target pekerjaan dibandingkan rencana yang sudah 

dibuat, 

b) Adanya pembahasan tentang kendala dan masalah yang terjadi serta 

mencari penyelesaian atau tindak lanjut yang diperlukan, 

c) Evaluasi kinerja setiap pengurus TPK, 

d) Tersusunnya laporan penggunaan dana (LPD). 

e) Tersusunnya rencana kerja detail untuk periode berikutnya, 

2.3.6.3 Penyelesaian Kegiatan 

Penyelesaian kegiatan yang dimaksud disini adalah penyelesaian dari tiap 

jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban 

TPK di desa. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dan 

diselesaikan, meliputi: 

1. Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan 

Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) memuat pernyataan 

bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (100%) serta siap 

diperiksa oleh PjOK. Untuk kegiatan SPP (yang dananya ada pada masyarakat) 

pelaporannya hanya sampai dengan tanggal dibuatnya laporan. LP2K 

ditandatangani oleh TPK dan FK/FT. Pada saat LP2K ditandatangani, seluruh 
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administrasi baik pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya 

sudah dilengkapi dan dituntaskan, termasuk Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB). 

LP2K yang sudah ditandatangani diserahkan pada PjOK dengan tembusan kepada 

KF-Kab untuk ditindaklanjuti berupa pemeriksaan di lapangan. 

2. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) 

Untuk kejelasan tentang apa saja yang telah dilaksanakan di lapangan serta 

penggunaan dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di desa, TPK bersama 

KPMD/K yang dibantu oleh FK/FT harus membuat rincian realisasi kegiatan dan 

biaya berikut rekapitulasinya. Di dalam realisasi kegiatan dan biaya dibuat secara 

terpisah antara setiap kegiatan. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) harus dibuat 

sesuai dengan kondisi terlaksana di lapangan dan menunjukkan target akhir dari 

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Harga-harga satuan, volume, 

jumlah HOK terserap, besarnya, dan distribusi dana dari setiap kegiatan di luar 

prasarana harus berdasar kepada kondisi aktual di lapangan dan sesuai dengan 

catatan yang ada pada buku kas umum. Harus dihindari sikap yang hanya 

menyalin atau menulis ulang RAB awal tanpa melihat realisasi yang setelah 

terjadi di lapangan. Pembuatan RKB hanyalah merekap atau merangkum seluruh 

catatan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibuat selama 

pelaksanaan. Jika terdapat kontribusi swadaya masyarakat selama periode 

pelaksanaan, perlu dicantumkan dalam RKB.  

RKB merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari LP2K, sehingga 

harus sudah dapat diselesaikan sebelum LP2K ditandatangani. RKB juga akan 

banyak manfaatnya untuk menjelaskan terhadap pertanyaanpertanyaan yang 
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muncul pada saat pemeriksaan atau audit. Pada kegiatan pembangunan prasarana 

perincian volume dan biaya yang tercantum pada format RKB harus sesuai 

dengan lapangan dan berkaitan erat dengan gambar-gambar purnalaksana yang 

juga merupakan lampiran dalam dokumen penyelesaian. Gambar-gambar yang 

dilampirkan dalam dokumen penyelasaian, yaitu denah atau lay out, peta situasi, 

detai konstruksi dan gambar lain-lain yang juga merupakan bagian dari RKB, 

harus dibuat sesuai dengan kondisi yang ada atau terlakasana di lapangan. Harus 

dihindari melampirakan gambar-gambar desain dalam dokumen penyelesaian 

tanpa menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jika terjadi 

perubahan di lapangan, di samping dilakukan perubahan pada gambar juga harus 

dituangkan dalam berita acara revisi. 

3. Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) 

MDST merupakan bentuk pertanggungjawaban seluruh pengelolaan dana 

dan kegiatan oleh TPK kepada masyarakat setelah pekerjaan/kegiatan selesai 

dilaksanakan. Tujuan musyawarah ini untuk menghindari kesalahpahaman di 

kemudian hari sehingga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diterima 

oleh masyarakat. Hasil MDST dituangkan dalam berita acara. 

Jika hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan TPK belum dapat 

diterima oleh MDST, TPK diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan 

dan dokumen yang dipersyaratkan, yang akan disampaikan melalui MDST 

berikutnya. 
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Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan 

setelah masyarakat menerima hasil pekerjaan/kegiatan dalam musyawarah desa 

tersebut. 

Hasil yang diharapkan dari MDST: 

a. Penjelasan kepada masyarakat bahwa setelah Surat Pernyataan 

Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) disahkan maka berakhir sudah 

tanggung jawab TPK terhadap kegiatan di lapangan. 

b. Laporan hasil pelaksanaan dari setiap jenis kegiatan, termasuk 

pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan penggunaan dana. 

c. Hasil evaluasi terhadap pekerjaan, kinerja TPK, dan penggunaan dana. 

d. Serah terima hasil pekerjaan kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan 

dan dilestarikan, serta ditetapkannya Tim Operasional dan Pemeliharaan. 

e. Ditetapkannya rencana pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah 

diserahterimakan, mencakup tugas tim pemelihara, persiapan pelatihan, 

dan identifikasi sumber dana yang akan digunakan. 

Fasilitator dalam musdes serah terima adalah FK/FT atau PjOK. Fasilitator 

perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurangkurangnya 40% dari 

peserta Musdes serah terima adalah perempuan. Pendanaan atas penyelenggaraan 

musdes berasal dari DOK, swadaya desa atau masyarakat. 

Dokumen yang dihasilkan: 

a. Berita acara hasil musyawarah 

b. Lampiran pendukung 
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4. Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) 

Secara resmi pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa dinyatakan 

selesai jika telah diserahterimakan kepada masyarakat dalam MDST dan setelah 

ditandatangani SP3K oleh Ketua TPK dan PjOK serta diketahui Kepala Desa dan 

Camat atas nama Bupati. Kegiatan tambahan atau lanjutan yang bersumber dana 

dari luar PNPM Mandiri Perdesaan baru dapat dimulai setelah diterbitkan SP3K, 

misalnya: pengaspalan ruas jalan melalui dana APBD, pemasangan dinding 

pasangan batu oleh pengairan pada saluran irigasi, tambahan modal dari bank 

terhadap kegiatan simpan pinjam dan lain-lain. PjOK harus memastikan bahwa 

kegiatan yang diserahterimakan atau yang tercantum dalam SP3K benar-benar 

telah memenuhi syarat, sesuai dengan RKB, gambar-gambar purnalaksana sesuai 

dengan kondisi yang ada di lapangan, dan catatan-catatan tentang kegiatan sesuai 

dengan data di masyarakat. 

Jika dalam pemeriksaan di lapangan ditemui adanya kekurangan dalam 

pelaksanaan termasuk dalam hal administrasi maka PjOK dapat memberikan 

kesempatan waktu kepada TPK untuk melakukan perbaikan terlebih dahulu. Baru 

kemudian SP3K dapat ditandatangani. Termasuk syarat dalam pengesahan SP3K 

bahwa pekerjaan diterima masyarakat dan TPK sudah membuat dan merumuskan 

bersama masyarakat mengenai rencana pelestarian. 

5. Pembuatan Dokumen Penyelesaian 

Dokumen penyelesaian merupakan satu buku yang secara garis besar berisi 

tentang Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan(SP3K), Laporan 
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Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K), rincian realisasi penggunaan biaya 

dan lampiran pendukung lainnya. 

Dokumen tersebut harus sudah dapat diselesaikan oleh TPK bersama FK/FT 

dan KPM D/K untuk didistribusikan oleh PjOK selambat-lambatnya 1 (satu) 

bulan sejak tanggal ditandatanganinya LP2K. Jika sampai batas waktu tersebut 

Dokumen Penyelesaian belum dituntaskan maka Ketua TPK, FK/FT dan PjOK 

harus membuat Berita Acara Keterlambatan dan Kesanggupan Penyelesiannya 

untuk disampaikan kepada TK-PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dan 

Fasilitator Kabupaten. 

Pendistribusian dari dokumen penyelesaian ini dilaksanakan oleh PjOK 

dibantu oleh FK/FT. Biaya pembuatan dari dokumen penyelesaian seluruhnya 

dimasukan pada biaya umum dari alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan di desa, 

sehingga sejak tahap perencanaan sudah dialokasikan besarnya biaya ini secara 

wajar. 

6. Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (kondisi khusus) 

Apabila sampai batas waktu penyelesaian ternyata kegiatan pembangunan 

prasarana belum dapat diselesaikan atau dana belum disalurkan seluruhnya, maka 

Ketua TPK dan FK/FT dengan diketahui oleh Kades membuat Berita Acara Status 

Pelaksanaan Kegiatan (BASPK) sebagai pengganti LP2K. BASPK menunjukkan 

kondisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai pada saat itu. Jika sudah dibuat 

BASPK maka tidak perlu lagi dibuat LP2K. SP3K tetap harus dibuat setelah 

seluruh kegiatan telah dituntaskan (100%) sebagai bukti selesainya pekerjaan. 
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2.3.7 Organisasi kelembagaan PNPM Mandiri Perkotaan 

Peneyelenggaraan program PNPM Mandiri perkotaan ini di lakukan secara 

berjenjang dari tingkat  nasional sampai tingkat kelurahan dengan 

pengorgansasian, disajikan dengan struktur organisasi kelembagaan PNPM 

Mandiri Perkotaan Sebagai berikut: 

 

Bagan 2.1 bagan struktur kelembagaan PNPM Mandiri Perkotaan 
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Berdasarkan struktur organisasi kelembagaan PNPM Mandiri, penjelasan 

tenatang organisasi kelembagaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Tingkat Nasional 

1.1 Project Manajemen Unit (PMU) 

Departemen pekerjaan umum yang bertindak sebagai lembaga 

penyelenggara program (executing agency) yang dalam pelaksanaannya 

menunjuk direktorat Jendral Cipta Karya yang selanjutnya membentuk 

PMU yang diketuai seorang kepala PMU sebagai penanggung jawab 

operasional kegiatan seluruh pelaksanaan program, sedangkan untuk 

urusan administrasi keuangan dan personalia ditunjuk Satuan kerja PBL 

(satker PBL) yang untuk pelaksanaan tugas sehari-hari ditunjuk Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK). Untuk melaksnakan tugas tersebut PMU 

dibantu oleh Konsultan manajemen Pusat (KMP) PNPM Mandiri 

Perkotaan yang bertugas melakukan pengawasan, pemgorganisasian dan 

pengendalian Konsultan Manajemen Wilayah (KMW), PMU juga dibantu 

oleh Tim Penelitian dan Pengembangan (litbang). 

1.2 Kepala Satauan kerja Non Vertikal Tertentu ((SNVT) PBL PBL 

Departemen Pekerjaan Umum 

Kepala SNVT PBL Deapartemen Pekerjaan Umum berperan sebagai 

penanggung jawab umum pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang 

berkedudukan di pusat. 
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1.3 Pejabat Pembuat Komitemen (PPK) 

Pejabat pebuat komitmen adalah penyelenggara dan sekaligus mewakili 

Departemen Pekerjaan Umum sebagai instansi penyelengara PNPM 

Mandiri Perkotaan dan bertindak atas nama program di tingkat pusat 

(executing agency) 

2. Tingkat Propinsi 

Tingkat propinsi dikoordinasi langsung oleh gubernur setempat melalui 

Tim Koordianasi Pelaksaan P2KP (TKPP) dan sebagai pelaksana ditunjuk 

Dinas Pekerjaan Umum atau Bidang Ke-Cipta Karya-an di bawah kendali 

atau koordinasi Satker Non Vertikal tertentu (SNVT) PBL tingkat 

propinsi. Dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan PNPM Mandiri 

Perkotaan akan dilakukan oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) 

yang di tugasi oleh PMU PNPM Mandiri Perkotaan melalui Satker PBL 

untuk propinsi tersebut. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 

Daerah (TKPKD) propinsi dalam PNPM Mandiri Perkotaan berperan 

mengkoordinasikan Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM (TKPP) dari 

berbagai program penanggulaga kemiskinan. 

3. Tingkat Kota atau kabupaten 

Tingkat propinsi dikoordinasikan langsung ole Walikota atau Bupati 

setempat melalui Bappeda dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan 

PNPM (TKPP). Pemerintah kota atau Kabupaten dibantu oleh Pejabat 

Pebuat Komitmen (PKK) yang diangkat Menteri Pekerjaan Umum atas 

usulan Bupati atau Walikota dibawah koordinasi Satker Kota atau 
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Kabupaten dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan 

pencairan dana BLM. Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah 

(TKPKD) kota atau kabupaten dalam PNPM Mandiri Perkotaan berperan 

mengkoordinasikan TKPP dari bebagai program penanggulangan 

kemiskinan, dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan ditingkat kota 

atau kabupaten akan dilakukan oleh Koordinator kota (Korkot), yang 

dibantu beberapa asisten korkot di bidang manajemen keungan, teknik 

atau infrastrktur, manajemen data dan penataan ruang. 

4. Tingkat Kecamatan 

Tingkat kecamatan, unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 

adalah (1) camat dan perengkatnya, dan (2) Penanggung Jawab 

Operasional Kegiatan (PJOK) 

5. Tingkat Keluran Desa 

Tingkat kelurahan atau desa, unsur  utama pelaksanaan PNPM Mandiri 

Perkotaan adalah (1) lurah atau kepala desa perengkatnya, dan (2) relawan 

masyarakat 

5.1 lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) 

LKM adalah lembaga pimpinan kolektof sebagai pengelola dan 

bertanggungjawab terhadap pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri di 

kelurahan atau desa. LKM dibentuk, ditetapkan oleh masyarakat, dan 

bertanggungjawab kepada masyarakat melalui musyawarah kelurahan atau 

desa. LKM adalah nama generikm yang sama persis posisi dan perannya 

dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau nama lainnya yang 
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dibentuk melalui pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di 

Perkotaan (P2KP), oleh karena itu di lokasi kelurahan atau desa yang 

sudah terdapat BKM yang dibentuk secara partisipatif, mengakar, dan 

representatif tidak perlu membentuk lembaga baru ataupun memaksakan 

perubahan nama BKM atau nama lainnya menjadi LKM. 

Seperti BKM “Sekar Arum” yang terdapat di Kelurahan Sekaran, BKM 

“Sekar Arum” ini di bentuk melalui rembug warga Kelurahan Sekaran 

pada pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 

(P2KP) dan BKM “Sekar Arum masih difungsikan hingga pada 

pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sekaran. Dalam 

pelaksanaanya BKM membentuk unit kerja yang di bantu oleh secretariat 

BKM. Adapun Unit Pengelola Kegiatan (UPK) BKM dengan bidang kerja 

sebagai berikut: 

1. Unit Pengelola Lingkungan (UPL) 

a. Pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan pemukiman, baik 

kepentingan masyarakat umum atau kepentingan warga miskin (rumah 

kumuh, dan sebagainya). 

b. Pemgelolaan kegiatan bergulir untuk peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana perumahan dan pemukiman seperti pevingisasi, perbaikan 

jembatan, dan sebagainya. 

 

 

 



 

 

 

53 

2. Unit Pengelola Sosial (UPS) 

a. Pelatihan KSM untuk pengembangan kapasitas atau penguatan 

organisasi. Penyiapan dan penciptaan peluang usaha melalui pelatihan 

dan praktik ketrampilan usaha bagi warga-warga yang belum produktif. 

b. Program social yang safatnya bantuan yang diupayakan berkelanjutan 

seperti program peningkatan gizi balita, program pemberian bantuan 

beasiswa, pengobatan gratis, dan sebagainya. 

3. Unit Pengelola Ekonomi (UPE) 

a. Usaha ekonomi produktif. 

b. Pengembangan modal ekonomi keluarga, yang bermanfaat langsung 

bagi peningkatan pendaat keluarga miskin. 

5.2 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

Kelompok swadaya masyarakat (KSM) adalah nama jenerik untuk 

kelompok warga masyarakat pemanfaat dana BLM PNPM Mandiri 

Perkotaan. KSM ini diorganisasikan oleh tim realawan dan dibantu oleh 

tim fasilitator terdiri dari warga kelurahan yang memiliki ikatan 

kebersamaan (common bond) dan berjuang untuk mencapai tujuan 

bersama. 

2.3.8 Dampak Sosial Ekonomi PNPM Mandiri 

Pengertian dampak dalam kamus bahasa Indonesia modern, diartikan            

“pengaruh yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, benda, dan lain sebagainya” 

Sedangkan  suratmo dalam bukunya “ analisa mengenai dampak lingkungan”, 
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mengemukakan bahwa dampak adalah setiap perubahan yang terjadi didalam 

lingkungan akibat adanya aktivitas manusia. 

Dampak yang ditimbulkan ada yang bersifat positif dan ada pula yang 

besifat negatif. karena itu dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus melalui 

perencanaan yang matang sehingga dapat memberikan dampak yang positif 

terhadap individu , masyarakat setempat, dan masyarakt secara keseluruhan . 

Dampak positif adalah dampak yang dikahendaki atau yang  direncanakan terlebih 

dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan dalam masyarakat, 

sedangkan dampak yang tidak diinginkan adalah  dampak yang tidak 

direncanakan dan tidak diinginkan oleh masyarakat. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak positif senantiasa beriringan dengan 

dampak negatif. Dampak negatif  inilah yang kemudian dikategorikan kedalam 

masalah sosial masyarakat. Oleh karena itu dalam pengendalian, dampak 

pembangunan yang negatif harus dimanimalisasi atau diperkecil. sehingga 

dampak sosial secara keseluruhan dapat berbentuk positif yang  besar. Kedua 

dampak tersebut senantiasa beriringan , yang mana mengarah baik pada tataran 

pemerintahan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maupun masalah- 

masalah lain yang berhubungan dengan keberadaan suatu masyarakat dalam 

sebuah kecamatan. 

Hal tersebut diatas sangat perlu untuk diperhatikan, mengingat 

pembangunan harus  bermuara pada kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat 

tidak merasa dirugikan. Oleh karena itu untuk mencapai  pembangunan yang 

berorientasi pada kesejahteran masyrakat maka perlu adanya strategi 
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pembangunan yang mampu mengakomodir semua kepentingan masyarakat, 

dengan kata lain mampu memperhatikan strategi dari bawa sampai atas agar 

pelaksanaan pembangunan dapat menyetuh seluruh lapisan masyarakat serta 

dampak sosial ekonomi yang timbul juga bernilai positif. 

Jadi diharapkan dengan adanya program PNPM Mandiri tentu saja akan 

berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. selain itu juga 

berpangaruh terhadap interaksi sosial manusia yang ada diwilayah tersebut. Untuk 

itu, lebih jauh akan dilihat bagaimana penjelasan tentang interaksi sosial tersebut. 

Menurut Hidayat (dalam Sumardi 1991:23) bahwa dalam kehidupan sosial 

ekonomi merupakan keadaan pekerja ditinjau dari segi ekonomi seperti 

penghasilan, upah yang diterima, investasi, permodalan dan fasilitas sanitasi.  

Ekonomi dan sosial oleh Max Weber merupakan suatu tindakan actor yang 

dinyatakan sebagai tindakan sosial sejuah tindakan tersebut memperlihatkan 

tingkah laku individu lain dan oleh karena itu diarahkan pada tujuan tertentu 

untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan 

lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri 

dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang 

melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran 

kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat 

ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek 

upaya penanggulangan kemiskinan. 
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Dalam upaya mencapai tujuan PNPM Mandiri di kelurahan Kelurahan 

Sekaran Salah satu bentuk kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perkotaan 

adalah ”dana bergulir”. Pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) yang berada di wilayah kecamatan. Ada dua jenis kegiatan, yaitu 

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan 

(SPP). 

2.4 Kerangka Berpikir 

Masyarakat sebagai sasaran pelaksanaan PNPM Mandiri juga berperan 

sebagai pelaksana program PNPM Mandiri, memberikan peranserta dalam 

kegiatan pelaksanaanya berupa partisipasi aktif dalam kegiatan program PNPM 

Mandiri sehingga terlaksana kegiatan program PNPM Mandiri. Partisipasi 

masyarakat bukan hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan 

tetapi partisipasi masyarakat juga merupakan tujuan dari diadakanya program 

pembangunan yaitu terciptanya peningkatan kapital sosial berupa kesadaran 

masyarakat dalam pembangunan. Setelah terciptanya peranserta masyarakat 

dalam pemanguanan maka pelaksanaan pembangunan akan dapat terlaksana 

dengan lebih optimal. Pelaksanaan pembangunan yang optimal akan melahirkan 

hasil yang dapat di rasakan oleh masyarakat. Hasil pembangunan yang secara 

nyata dirasakan bermanfaat secara langsung ataupun tidak langsung oleh 

masyarakat akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting partisipasi 

masyarakat serta arti dari pembangunan itu sendiri.  
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Secara singkat kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan pada bagan 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNPM Mandiri 

- perencanaan 

- pelaksanaan program 

- pemantauan dan pengawasan 

 

Partisipasi Masyarakat 

- Uang 

- Harta atau Benda 

- Tenaga atau Pikiran 

- Sarana Prasarana 

Pemberdayaan masyarakat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif.  Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian 

dengan cara memandang objek kajian sebagai suatu sistem artinya kajian dilihat 

sebagai satuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling terkait dan 

mendiskripsikan fenomena-fenomena yang ada (Suharsini, 1998:88). 

Sesuai dengan judul yaitu tentang partisipasi dalam pemberdayaan 

masyarakat melalui program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sekaran 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif dimana peneliti mendeskripsikan, menguraikan 

dan menggambarkan secara jelas dan rinci serta mendapatkan data yang 

mendalam dan fokus tentang permasalahan yang akan dibahas berkenaan model 

partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri 

Perkotaan. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Sekaran, Kecamatan 

Gunungpati, Kota Semarang. Alasan pemilihan Sekaran sebagai lokasi penelitian 

sebab program PNPM-Mandiri Perkotaan sudah dilaksanakan di Kelurahan 

Sekaran sejak tahun 2007 sampai sekarang. Di samping itu, Kelurahan Sekaran 

merupakan salah satu kelurahan yang mengalami peralihan program P2KP 
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menjadi PNPM Mandiri Perkotaan. Selama 5 tahun terkahir ini, beberapa kegiatan 

pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh Masyarakat Sekaran melalui 

program PNPM Mandiri Perkotaan sehingga dapat dilihat seberapa partisipasi 

masyarakatnya dalam program pemberdayaan ini . 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah yang bersumber pada 

pengalaman peneliti akan melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

kepentingan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong 2007: 65). 

Fokus dari penelitian ini adalah; (1) bentuk dan proses pelaksanaan Program 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Sekaran Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang, (2) partisipasi masyarakat dalam Program 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Sekaran Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang dan (3) dampak Program Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan keseluruhan badan atau elemen yang akan 

diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

merupakan alat pengumpul data utama. 

Dalam menentukan subjek penelitian didasarkan pada tujuan penelitian, 

dengan harapan untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya yang 

dipilih berdasarkan pemikiran logis karena dipandang sebagai sumber data atau 

informasi dan mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Mereka adalah 

informasi kunci (key person) yang dapat memberikan informasi terkait masalah 
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yang akan diteliti. Penelitian ini adalah tentang Strategi Pemberdayaan 

Masyarakat Miskin dalam Meningkatkan Pendapatan di Kelurahan Bandung 

Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo yang meliputi : 

1.3.1 Subyek Primer 

Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Sekaran yang 

secara khusus terlibat dalam program PNPM-Mandiri Perkotaan melalui BKM 

(Badan Keswadayaan Masyarakat) dan KSM (Kelompok Keswadayaan 

Masyarakat). 

1.3.2 Subyek Sekunder 

Informan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Aparat Pemerintahan kelurahan 

b. Tokoh Masyarakat Sekaran 

c. Fasilitator PNPM-Mandiri Perkotaan Kelurahan Sekaran 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

3.5.1 Metode Interview (wawancara) 

Metode interview dipergunakan untuk mendapatkan data tentang bentuk dan 

proses kegiatan program PNPM Mandiri di kelurahan Sekaran Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang, partisipasi masyarakat dalam program PNPM 

Mandiri di kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dan 

Dampak program PNPM Mandiri di kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang. 
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Wawancara dilakukan kepada subjek dan informal. Subjek dalam penelitian 

adalah masyrakat yang melaksanakan program PNPM Mandiri dan pihak 

penyelenggara program  

3.5.2 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara 

mengambil atau menguntip suatu dokumen atau catatan yang sudah ada yaitu 

untuk memperoleh data monografi, demografi dan data lainya yang mendukung 

kelengkapan informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam program PNPM 

Mandiri di kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, sehigga 

menambah kesempurnaan penelitian ini. Dokumentasi berupa foto kegiatan 

program PNPM Mandiri di kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 

3.6 Keabsahan Data 

Kriteria keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil 

lapangan dengan kenyataan yang diteliti. Menurut Moleong (2007:324) ada empat 

kriteria yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk keabsahan data, yaitu : 

1) derajat kepercayaan, 2) keteralihan, 3) kebergantungan, dan 4) kepastian. 

Kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan datanya dilakukan dengan teknik 

perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan 

anggota; kriteria kebergantungan dan kepastian pemeriksaan dilakukan dengan 

teknik auditing (Moleong 2007:344). Dari berbagai teknik tersebut, penelitian ini 

menggunakan teknik ketekunan pengamatan di lapangan dan triangulasi.  
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Ketekunan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan 

berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif 

(Moleong 2007:329). Ketekunan pengamatan di lapangan bermaksud menemukan 

ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu, teknik triangulasi yang paling banyak digunakan 

ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong 2007:330).  

Denzin dalam Moleong (2007:330) membedakan empat triangulasi, yaitu: 

1) triangulasi sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif (Patton dalam Moleong 2007:330). Hal itu dapat dicapai 

dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan 

sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan, orang berada atau pemerintah, (5) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; 2) triangulasi metode, 

menurut Patton dalam Moleong (2007:331) terdapat dua strategi, yaitu: (1) 

pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa 
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teknik pengumpulan data, (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber 

data dengan metode yang sama; 3) triangulasi peneliti ialah dengan jalan 

memanfaatkan peneliti untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan 

data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemelencengan 

dalam pengumpulan data; 4) triangulasi teori adalah membandingkan teori yang 

ditemukan berdasarkan kajian lapangan dengan teori-teori yang telah ditemukan 

oleh para pakar. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan 

maksud membandingkan kebenaran data hasil wawancara dengan teori yang 

terkait dengan penelitian. 

Penggunaan teknik ketekunan pengamatan di lapangan dan triangulasi 

sumber dipergunakan untuk mendapatkan data penelitian yang diperlukan dengan 

jalan mengikuti segala kegiatan yang terkait dengan fokus penelitian, serta 

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dengan adanya 

keajegan data yang diperoleh serta mampu dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

dokumen yang ada. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong 

(2007:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dengan berbagai sumber yaitu observasi/pengamatan, wawancara, catatan 
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lapangan, dan dokumentasi. Dari hasil perolehan data, maka hasil penelitian 

dianalisis secara tepat agar simpulan yang diperoleh juga tepat. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung bersamaan 

dengan proses pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang ditempuh 

adalah: 1) pengumpulan data yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan 

dengan data penelitian yang ada di lapangan melalui data dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi, kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan 

kemiripan data; 2) reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data 

yang terkumpul untuk dikategorikan. Data yang telah dikategorikan tersebut 

diorganisir sebagai bahan penyajian data; 3) penyajian data yaitu sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data dilaksanakan dengan cara deskriptif yang 

didasarkan kepada aspek yang diteliti. Dengan demikian, kemungkinan dapat 

mempermudah gambaran seluruhnya atau bagian tertentu dari aspek yang diteliti; 

4) simpulan atau verifikasi yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Simpulan 

ini dibuat berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan 

dibuat dalam pertanyaan singkat dan mudah dipahami dengan menguji pada 

pokok permasalahan yang diteliti. Simpulan yang ditarik perlu diverifikasi dengan 

cara melihat dan mempertanyakan kembali, sambil meninjau secara sepintas pada 

catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Simpulan final 

mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data akhir, tergantung pada besarnya 
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kumpulan-kumpulan catatan yang ada di lapangan, penyimpangan dan metode 

pencarian atau pengamatan ulang yang digunakan untuk catatan penelitian. 

Dengan demikian dalam penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang berkaitan pada saat 

pengumpulan data berlangsung. Dalam hal ini peneliti mengoreksi kembali hasil 

penelitian dengan catatan yang terdapat di lapangan selama penelitian dan setelah 

data tersebut sesuai dapat ditarik kesimpulan dari setiap item yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah Analisis Data 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1.1 Kondisi Geografis Kelurahan Sekaran 

Kelurahan Sekaran merupakan salah satu kelurahan yang secara 

administratif berada di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang Provinsi Jawa 

Tengah. Sedangkan secara geografis, letak Kelurahan Sekaran cukup strategis 

sebab diapit oleh 2 (dua) pusat pemerintahan Kabupaten/Kota. Jarak Kelurahan 

Sekaran dengan Ungaran, ibukota Kabupaten Semarang adalah sekitar 9 km 

sedangkan dari Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah hanya 

berjarak 8 km. Adapun batas wilayah Kelurahan Sekaran adalah: 

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sukorejo, Kec. Gunungpati 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Patemon, Kec.Gunungpati 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kalisegoro/Sadeng 

- Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Srondol Wetan 

Luas wilayah Kelurahan Sekaran adalah 490,718 Ha yang terdiri atas 7 

(tujuh) Rukun Warga (RW) dan 26 RT (Rukun Tetangga). Ketika masih berstatus 

sebagai bagian dari Kabupaten Semarang, wilayah ini terbagi atas 5 dusun yaitu 

Kampung Sekaran, Kampung Banaran, Bantar dowo, Bangkong, dan Persen. 

Namun seiring dengan perpidahan status dari desa menjadi kelurahan, maka status 
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administratif dusun digantikan oleh satuan administratif RW (Rukun Warga), 

yaitu: 

- RW I terdiri dari 5 RT 

- RW II terdiri dari 3 RT 

- RW III terdiri dari 3 RT 

- RW IV terdiri dari 6 RT 

- RW V terdiri dari 5 RT 

- RW VI terdiri dari 2 RT 

- RW VII terdiri dari 2 RT  

RW I, II, dan II merupakan bekas wilayah dusun Sekaran, RW IV dan V 

merupakan bekas wilayah dusun Banaran, RW VI merupakan wilayah bekas 

dusun Persen. Sedangkan RW VII merupakan gabungan antara bekas wilayah 

dusun Bangkong dan Bantar dowo. (Sumber : Monografi keluraan sekaran 2012) 

4.1.1.2 Kondisi Demografis Kelurahan Sekaran 

Kelurahan Sekaran terbagi menjadi terdiri atas 7 Rukun Warga (RW) dan 

26 RT (Rukun Tetangga). Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa penduduk 

Kelurahan Sekaran pada tahun 2012 berjumlah 6.405 jiwa, yang terdiri dari 3.278 

jiwa yang berjenis kelamin laki-laki, dan perempuan 3.127 jiwa dengan jumlah 

Kepala Keluarga sebanyak 1.597 KK.  

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Sekaram terdiri atas: a) pegawai 

negeri sipil 148 orang, b) ABRI 29 orang, c) karyawan swasta 1.155 orang,         

d) pedagang 771 orang, e) tani 396 orang, f) buruh tani 401 orang, dan  g) 

pensiunan 29 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Sekaran 

No Jenis Kegiatan Jumlah (Orang) 

1. Pegawai Negeri Sipil 148 

2. ABRI 29 

3. Karyawan swasta 1.155 

4. Pedagang 771 

5. Tani 396 

6. Buruh tani 401 

7. Pensiunan 29 

Jumlah 2.929 

Sumber: Laporan data statistik dasar tahun 2012 

Disamping itu pula, kita bisa melihat dengan adanya tingkat pendidikan 

pada tabel 3, dapat menunjukkan adanya ketidakselarasan antara tingkat 

pendidikan dengan pekerjaan. 

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Kelurahan Sekaran 

No Jenis Pendidikan Jumlah (Orang) 

1. Taman Kanak-kanak 196 

2. Sekolah Dasar 864 

3. SMP 876 

4. SMA/SMU 678 

5. Akademi/D1-D3 76 

6. Sarjana 99 

7. Pascasarjana 105 

Jumlah 2.892 

Sumber: Laporan data statistik dasar tahun 2012 

4.1.2 Bentuk Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri 

Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan di 

Kelurahan Sekaran dapat dilihat pada siklus program dan bentuk kegiatannya 

sebagai berikut: 
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4.1.2.1 Siklus Kegiatan Pemberdayaan 

Sebagai program pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada 

revitalisasi modal sosial yang dimiliki masyarakat, maka PNPM Mandiri 

Perkotaan berupaya menumbuhkembangkan pasrtisipasi masyarakat dalam setiap 

kegiatan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan agar kemiskinan dapat terentaskan 

dengan potensi, kekuatan, dan kemandirian masyarakat. Untuk itulah, maka 

kegiatan program PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan sepenuhnya oleh 

masyarakat dan didampingi oleh fasilitator di tingkat kelurahan dengan melalui 

beberapa siklus. Siklus kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dapat dilihat dalam 

table berikut ini:  

 Tabel 4.1 Siklus Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan 

No Tahapan  Siklus Tujuan 

1 Sosialisasi Awal - Mendapatkan gambaran dinamika 

sosial masyarakat 

- Penyebarluasan informasi tentang 

akan adanya program PNPM MP di 

kelurahan/desa tersebut 

- Meminta izin kepada kepala 

kelurahan/desa untuk melaksanakan 

proses siklus PNPM MP 

- Mengumumkan Penerimaan relawan 

2 

 

Rembug Kesiapan 

Masyarakat (RKM) 

- Membangun komitmen masyarakat 

untuk menerima/menolak PNPM MP 

dengan segala konsekuensinya 

- Mendapatkan relawan yang sesuai 

dengan kriteria 

- Menghasilkan relawan  yang mampu 

memfasilitasi dan mengawal PNPM 

MP (nilai-nilai) 

3 Refleksi 

Kemiskinan (RK) 

- Menghasilkan relawan yang mampu 

memfasilitasi refleksi kemiskinan 

- Menumbuhkan kesadaran bahwa ada 

masalah bersama, yaitu kemisikinan 

yang harus ditanggulangi bersama 
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- Menemukan akar penyebab 

kemisikinan 

- Membangun niat bersama untuk 

menanggulangi kemiskinan secara 

terorganisasi 

4 Pemetaan Swadaya 

(PS) 

- Menghasilkan relawan yang mampu 

memfasilitasi dan melaksanakan 

pemetaan swadaya 

- Menghasilkan relawan yang mampu 

menganlisis masalah dan potensi 

masyarakat 

- Membangun kesadaran akan realita 

persoalan dan potensi (sosial, 

ekonomi, lingkungan, nilai-nilai) 

masyarakat kelurahan 

- Membangun motivasi untuk 

berbuat/menyelesaikan persoalan 

5 Pembentukan 

Lembaga 

Keswadayaan 

Masyarakat (LKM)  

- Menghasilkan relawan yang mampu 

memfasilitasi dan melaksanakan FGD 

kelembagaan dan kepemimpinan 

- Menghasilkan relawan yang mampu 

menganlisis tata kelembagaan 

setempat 

- Masyarakat memahami kriteria 

kelembagaan yang dapat berperan 

sebagai LKM 

- Masyarakat menyadari kebutuhan 

lembaga yang dipimpin oleh orang-

orang yang menerapkan nilai-nilai 

universal kemasyarakatan 

- Masyarakat mampu merumuskan 

kriteria pemimpin masyarakat 

- Membentuk panitia pendirian LKM 

- Menghasilkan panitia yang mampu 

melaksanakan pembentukan LKM 

- Penyusunan draft AD/ART 

- Kesepakatan aturan main 

pembentukan LKM dan criteria 

utusan/anggota LKM 

- Memilih utusan RT berdasarkan 

kriteria nilai-nilai luhur (bila jumlah 

RT banyak dapat dilakukan pemilihan 

saringan di RW) 

- Membangun lembaga kepemimpinan 

masyarakat yang diisi oleh orang-

orang baik, murni, dn benar 
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6 Penyusunan 

PJM/Renta 

Pronangkis 

- Menghasilkan relawan/LKM yang 

mampu melaksanakan penyusunan 

pronangkis 

- Tersusunnya program kegiatan 

penanggulangan kemiskinan (tiga 

tahunan dan bulanan) 

7 Pengorganisasian 

KSM 

- Menghasilkan relawan melaksanakan 

pengorganisasian KSM 

- Terbentuknya KSM sebagai satuan 

unit sosial yang saling tolong 

menolong dalam mengembangkan diri 

masing-masing anggotanya. 

 

Sumber:  Pedoman Pelaksanaan PNPM-Mandiri Perkotaan Tahun 2011 

Catatan: Sebelum bernama LKM, lembaga ini bernama BKM dan istilah 

BKM yang dipakai di Kelurahan Sekaran. 

Untuk Kelurahan Sekaran, pelaksanaan siklus ini telah 2 (dua) kali 

dilakukan sebab telah melalui dua kali periode. Periode pertama dilakukan dalam 

jangka 3 (tiga) tahun yakni tahun 2007 sampaiawal tahun 2010, sedangkan untuk 

periode kedua dimulai pada akhir tahun 2010. Pada periode kedua, semua siklus 

dijalani kembali kecuali sosialisasi awal dan RKM (Rembug Kesiapan 

Masyarakat). Anggota LKM atau BKM dipilih kembali dengan personalia yang 

baru. Tetapi apabila masyarakat masih menginginkan personalia anggota BKM 

lama untuk menjabat kembali, maka hal ini pun tidak dipermasalahkan. Kondisi 

ini terjadi di BKM Sekar Arum Kelurahan Sekaran yang masih mengangkat 

Bapak Sutiyo untuk menjabat kembali sebagai koordinator BKM Sekar Arum. 

Meski demikian, ada pula pergantian di tingkat anggota BKM Sekar Arum. 

Setelah anggota BKM terbentuk, masyarakat kemudian mengajukan kembali 

rancangan kegiatan yang baru melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) 

yang mereka bentuk.  
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“ Pada waktu pemilihan anggota BKM di Kelurahan Sekaran, dihadiri 

oleh 3 sampai 5 orang utusan RT. Kita di sini ada 26 RT dan 7 RW. 

Tokoh masyarakat pun di undang, kebetulan kita punya anggota 

dewan di sini, namanya Pak Anang, kita juga undang beliau untuk 

melihat prosesnya. Anggota BKM yang terpilih 13 anggota, tapi tahun 

ini 11 anggota. Harus ganjil mas, sebab kalo tidak ada keputusan, kita 

pake cara voting. Nah, BKM itu tidak digaji mas, paling kita cuma 

dapat ongkos operasionalnya saja. Jadi orang-orang yang ada di BKM 

harus rela berkorban dan mengabdi untuk masyarakat” (Sutiyo, 56 

tahun, Koordinator BKM Sekar Arum)   

 

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat masyarakat, fasilitator PNPM 

Mandiri melibatkan lembaga-lembaga yang telah ada seperti RT (Rukun 

Tentangga) dan PKK melalui rapat dua mingguan warga RT, rapat bulanan RT, 

arisan silaturahmi RT, serta rapat PKK untuk mensosialisasikan program kegiatan 

PNPM Mandiri. Perlibatan lembaga-lembaga masyarakat dimaksudkan untuk 

menampung aspirasi masyarakat secara langsung agar dapat diketahui potensi dan 

permasalahan pembangunan yang ada dalam masyarakat untuk selanjutnya 

masyarakat bisa lebih mengorganisasi dirinya dan membangun lembaga pimpinan 

kolektif sebagai representasi dari warga masyarakat Kelurahan Sekaran. Dengan 

demikian, tercapai koordianasi dan kerjasama yang baik antara tim penggerak dan 

masyarakat dalam pemangunan karena masyarakat memiliki 

keikhlasan/kesukaleraan, kesadaran membangun, kesadaran pentingnya kerjasama 

yang dilandasi semangat menghargai kesatuan dalam keragaman dan kedamaian. 

Dalam pelibatan lembaga-lembaga yang telah ada PNPM Mandiri 

memberikan kesempatan kepada warga untuk mengapresiasikan aspirasi warga 

melalui rapat yang membahas tentang permasalahan yeng berkenaan dengan 

program PNPM Mandiri baik rapat RT, arisan RT dan juga melalui kegiatan PKK. 

Musyawarah dan rapat yang diadakan masyarakat banyak mengungkap aspirasi 



 

 

 

 

73 

dan  harapan masyarakat. Seperti yang telah terwujud adalah perbaikan sarana 

prasarana fasilitas umum. Agar tercapai aprisiasi masyarakat dalam PNPM 

Mandiri maka perlu difasilitasi oleh oleh relawan dibantu oleh perangkat 

kelurahan melalui lembaga yang ada dari mulai Rukun Tetangga (RT), Rukun 

Warga (RW), dusun hingga Kelurahan. 

Dalam musyawarah tingkat rukun tetangga (RT) merumuskan atau 

menginvestarisir kebutuhan yang diperlukan dalam membangun lingkuangan 

social di tingkat RT. Kepentingan masyarakat yang terdata akan dibahas dan 

direncanakan untuk tindak lanjutnya agar bisa terealisasi dalam program 

pembangunan RT yang pendanaannya sebagian dari swadaya masyarakat 

sebagian dari pemerintah. 

Kegiatan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan terdiri atas 3 (tiga) 

bagian, yakni lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dikenal dengan istilah 

tridaya. Program kegiatan tridaya tersebut telah dilakukan di Kelurahan Sekaran 

sejak tahun 2007 silam, yakni tahun pertama PNPM Mandiri Perkotaan dan 

dilanjutkan pada tahun kedua sejak pertengahan tahun 2010.  

Berdasarkan siklus kegiatan di atas, maka semua bentuk kegiatan yang 

dilakukan di Kelurahan Sekaran sesuai dengan PJM (Perencanaan Jangka 

Menengah) yang dirumuskan oleh BKM Sekar Arum. Dalam perumusan PJM ini, 

BKM berdasar pada data hasil diskusi masyarakat melaui Refleksi Kemiskinan 

dan Pemetaan Swadaya.  Pada periode pertama yakni 2007-2009, BKM Sekar 

Arum mendapatkan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) sebanyak  

Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang dibagi menjadi tiga tahap pencairan. 
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Pada pencairan tahap pertama, alokasinya terbagi atas tiga bagian, yakni 70% 

untuk kegiatan lingkungan, 20% untuk kegiatan ekonomi, dan 10% untuk 

kegiatan sosial. Untuk periode kedua, BKM Sekar Arum mendapatkan dana BLM 

sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).  Bentuk-bentuk 

kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sekaran antara lain: 

4.1.2.2 Bentuk Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri 

4.1.2.2.1 Unit Pengelola Ekonomi (UPE) 

Kegiatan Ekonomi di laksankan oleh Unit Pengelola Ekonomi (UPE), 

kegitan Ekonomi yang dilakukan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan 

berebentuk ekonomi bergulir, yakni pemberian pinjaman modal usaha ke 

masyarakat dengan sistem pembayaran berangsur dan tanggung renteng. 

Sasarannya adalah kelompok masyarakat yang memiliki usaha-usaha produktif. 

Oleh karena itu, jika ada warga masyarakat yang ingin menerima suntikan modal, 

maka diharuskan membentuk kelompok terlebih dahulu, yang disebut dengan 

istilah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) bidang ekonomi. Satu KSM terdiri 

atas minimal 5 (lima) orang. Dalam KSM ini, masyarakat diajarkan untuk 

membuat proposal pengajuan dana dan diajarkan pula bekerja secara tim 

(kelompok) sebab apabila satu orang mengalami kemacetan pembayaran, maka 

akan ditanggulangi oleh anggota kelompok yang lain. Di Kelurahan Sekaran, 

bantuan permodalan tersebut diberikan ke beberapa KSM, salah satunya adala 

KSM Sekar Arum 6. Kelompok ini teka berdiri atas 9 (Sembilan) orang yang 

masng-masing mendapatkan dana pinjaman sebesar Rp. 500.000,-. Jika usaha 
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mereka behasil dan mengalami kemajuan, maka mereka bisa mengajukan kembali 

dana pinjaman lebih dari Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan catatan 

apabila uang kas BKM masih ada. Dana pinjaman sebesar Rp. 500.000,- dapat di 

angsur sebanyak 12 kali selama 1 tahun, banyaknya angsuran tergantung si 

penerima manfaat. Berikut ini daftar nama anggota KSM Sekar Arum 6 yang 

mendapatkan bantuan ekonomi bergulir pada tahun 2012:  

Tabel 4.2 Daftar Nama Warga Sekaran yang Mendapatkan Pinjaman 

Bergulir Tahun 2012 

No Nama Jenis Usaha Jumlah Modal 

yang Diberikan 

1 Poniah Buruh Tani Rp. 500.000,- 

2 Malihatun Pedagang Rp. 500.000,- 

3 Ngarsiah Buruh Rp. 500.000,- 

4 Supariyanto Penjual Gorengan Rp. 500.000,- 

5 Ngasiyanah Pedagang Rp. 500.000,- 

6 Ngariyati Pedagang buah Rp. 500.000,- 

7 Sugeng Pedagang Rp. 500.000,- 

8 Tugiman Penjual Gorengan Rp. 500.000,- 

9  Ngaderi Pedagang Rp. 500.000,- 

Sumber: Proposal Usulan KSM Sekar Arum 6 Tahun 2012 

Dalam pengajuan proposal usulan kegiatan ekonomi bergulir ini, 

masyarakat juga harus menyebutkan berapa modal yang mereka perlukan dan 

berapa modal yang sudah mereka miliki. Proposal kegiatan ini kemudian diajukan 

ke BKM untuk direview, kemudian dilakukan pemeriksaan pinjaman. Setelah itu 

lalu dilakuakn tahap putusan pinjaman, tahap realisasi, tahap pembinaan 

pinjaman, dan tahap pengembalian pinjaman. 

Dari prosedur kegiatan ekonomi bergulir di atas, tahap pengembalian 

pinjaman yang paling sulit dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada beberapa KSM 

yang mengalami kemacetan dalam pengembaliannya yang disebabkan oleh 
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beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah karena dana yang dipinjam tersebut 

tidak digunakan untuk suntikan modal usaha, tapi justru untuk membeli 

kebutuhan pribadi. Akibatnya, pengembaliannya menjadi terhambat sebab dana 

tersebut tidak berputar. Meski demikian, semua warga masyarakat Sekaran yang 

mendapat bantuan pinjaman dari ekonomi bergulir merasa terbantu usahanya 

karena program bantuan pinjaman ekonomi bergulir. 

4.1.2.2.2 Unit Pengelola Sosial (UPS) 

Program PNPM Mandiri tidak hanya melakukan pemberian bantuan 

pinjaman modal tetapi juga menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan 

(kegiatan sosial masyarakat) kepada warga masyarakat. Kegiatan sosial 

masyarakat tersebut direncanakan atau dilaksanakan dengan bekerja sama dengan 

masyarakat melali acara atau kegiatan masyarakat seperti rapat PKK atau RT atau 

menyelenggarakan suatu acara sosial untuk masyarakat. 

Bantuan yang bersifat sosial msyarakat di laksanakan oleh Unit Pengelola 

Sosial (UPS). Unit Pengelola Sosial adalah unit dalam BKM PNPM Mandiri yang 

memliki tugas pokok mengadakan kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat 

social, misalnya: pemberian alat tulis dan buku bagi anak usia sekolah pada 

keluarga miskin, pemberian tongkat bagi warga miskin yang lanjut usia (lansia), 

pengadaan prasarana posyandu, pengadaan kambing gadoh bagi keluarga miskin, 

dan plesterisasi rumah bagi warga miskin. 

Kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh BKM Sekar Arum antara lain 

adalah: pemberian alat tulis dan buku bagi anak usia sekolah pada keluarga 

miskin, pemberian tongkat bagi warga miskin yang lanjut usia (lansia), pengadaan 
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prasarana posyandu, pengadaan kambing gadoh bagi keluarga miskin, dan 

plesterisasi rumah bagi warga miskin. Dalam kegiatan pemberian alat tulis dan 

buku bagi anak usia sekolah pada keluarga miskin di berikan kepada 50 orang 

anak usia sekolah dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah). 

Sedangkan dalam kegiatan pemberian tongkat bagi warga miskin yang lanjut usia 

(lansia) yang di berikan kepada 11 lansia dengan anggaran dana sebesar 

Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah). Masyarakat yang melaksanakan setiap kegiatan 

sosial ini dibawah naungan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Untuk 

kegiatan pengadaan prasarana posyandu, KSM yang dibentuk bernama KSM 

Kalimasada dengan jumlah personil sebanyak 7 orang. Sedangkan masyarakat 

yang menerima manfaat dari kegiatan ini berjumlah 33 orang dengan anggaran 

sebesar Rp.10.550.000,- (Sepuluh Juta Lima ratus Lima Puluh ribu rupiah).  

Kegiatan sosial yang lain adalah plesterisasi rumah warga miskin. 

Kegiatan ini dilakukan di kantong-kantong kemiskinan, yakni di Kampung Persen 

dan Bangkong. Khusus di Persen (RW 6), plesteriasasi rumah warga miskin ini 

diperuntukkan bagi 4 (empat) rumah. Semua tahap kegiatan ini dilaksanakan oleh 

masyarakat yang tergabung dalam KSM Griya Sekar dengan dana BLM sebesar 

Rp.13.875.000,- (Tiga belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) 

ditambah dengan dana swadaya masyarakat sebesar Rp.2.550.000,- (Dua Juta 

Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga total anggarannya sebesar 

Rp.16.425.000,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah). 
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Gambar 4.2 Bentuk Kegiatan Sosial PNPM Mandiri Perkotaan 

 

Sumber: Dokumentasi Agung. 

Sedangkan pada periode kedua ini, kegiatan sosial yang baru berjalan 

adalah Kambing Gadoh yakni pemberian induk kambing ke warga kurang mampu 

untuk diternakkan. Kegiatan kambing gadoh ini dilakukan oleh 2 (dua) KSM. 

Mekanisme yang diberlakukan adalah jika telah melahirkan anak, maka anak 

pertama untuk penggadoh (peternak), dan anak kedua untuk KSM. Jumlah 

kambing yang di berikan sebanyak 14 ekor, kepada 7 orang, dengan anggaran 

sebesar Rp.18.75.000,- (Delapan belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima 

Ribu Rupiah).  

4.1.2.2.3 Unit Pengelola Lingkungan (UPL) 

Pada Unit Pengelola Lingkungan (UPL) menangani masalah sarana dan 

prasarana lingkungan fasilitas umum antara lain: pembangunan jalan umum, 

pembangunan jembatan, sarana ibadah, penanganan banjir, perbaikan saluran air, 

penghijauan, sarana air bersih dan perawatan balai kelurahan. 

Kegiatan lingkungan pada tahun pertama yang dilakukan di Kelurahan 

Sekaran diantaranya berupa pembuatan paving jalan yang dimaksudkan untuk 

perbaikan akses bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. Pembuatan 

paving jalan ini dilakukan di RW 1 dengan volume perbaikan jalan (paving jalan) 
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sebesar 165 m². Kegiatan ini menelan biaya sebanyak Rp. 12.475.000,- (Dua 

Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) yang bersumber dari 

BLM PNPM-Mandiri Perkotaan sebesar Rp. 9.175.000,- (Sembilan Juta Seratus 

Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dan dana Swadaya masyarakat sebesar Rp. 

3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Waktu pengerjaanya selama 30 

hari yang melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya mereka yang tergabung 

dalam KSM Sekar Mawar sebagai pelaksana kegiatan. 

Pada periode kedua PNPM-Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sekaran, 

kegiatan lingkungan yang telah dilaksanakan adalah pembuatan talud (drainase) 

badan jalan sepanjang 36,5 m² di wilayah yang dianggap sebagai kantong 

kemiskinan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh KSM Talud Arum yang berlokasi di 

Bantar Dowo, RT 02 RW 07 dengan sumber dana BLM PNPM-Mandiri 

Perkotaan sebesar Rp.15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah) dan swadaya 

masyarakat sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Untuk dana swadaya 

masyarakat diambil dari iuran warga, yakni Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu 

Rupiah) bagi KK yang memiliki sepeda motor dan Rp.25.000,- untuk  KK yang 

tidak memiliki sepeda motor. Selain berbentuk materi, dana swadaya masyarakat 

ini juga berbentuk tenaga dan makanan yang dinominalkan, sehingga semuanya 

berjumlah Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). 
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Gambar 4. 1 Bentuk Kegiatan Lingkungan PNPM-MP 

 

Sumber: Dokumentasi Agung. 

Kegiatan lingkungan lain yang baru akan dilaksanakan di Kelurahan 

Sekaran pada periode kedua ini adalah pembuatan talud (drainase) pada jalan 

masuk Kampung Bangkong dan Kampung Bantar Dowo yang terletak di RT 01 

RW 07. Sebenarnya drainase dan perbaikan jalan sudah dilakukan oleh program 

yang lain. Hanya saja, drainasenya (talud) yang dibuat masih di satu sisi jalan. 

Oleh karena itu, PNPM Mandiri Perkotaan tinggal membuat drainase lagi pada 

sisi jalan yang belum memiliki drainase. 

4.1.3 Partsipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri 

Sebagian besar  anggota masyarakat sekaran memandang bahwa program 

PNPM Mandiri memliki manfaat dalam mengatasi masalah yang dialami oleh 

masyarakat khususnya dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dari 

tanggapan positif yang di berikan oleh warga Sekaran, BKM dapat bekerja dengan 

baik karena program kerja BKM mendapatkan dukungan dan peranserta dari 

masyarakat. Partisipasi masyarakat Sekaran dapat dilihat dalam berbagai kegiatan 

yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri. 
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Partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri di Kelurahan Sekaran dapat 

dilihat dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh BKM-PNPM Mandiri. 

Partisipasi masyarakat dapat dijumpai dalam program-program yang 

diselenggarakan oleh Unit Pengelola Ekonomi (UPE), Unit Penglola Sosial 

(UPS), maupun Unit Pengelola Lingkuangan (UPL). 

4.1.3.1 Partisipasi di dalam tahap perencanaan 

 Dalam kegiatan Unit Pengelola Ekonomi (UPE), masyarakat Sekaran 

melakukan partisipasi dalam bentuk pengajuan proposal, mengikuti rapat 

pembahasan perencanaan perguliran dana agar mengetahui seberapa besar dana 

yang dapat digulirkan oleh BKM kepada masyarakat. Rapat ini biasanya di 

selengarakan dalam waktu-waktu tertentu paa awal masa perguliran yang baru. 

Dalam kegiatan yang diselenggarakan Unit Pengelola Ekonomi (UPE), 

dapat terlihat adanya keterlibatan masyarakat dalam mengikuti kegiatan rapat-

rapat bulanan atau triwulan yang membahas tentang evaluasi pengembalian dana 

perguliran (kredit) dan perencanaan perguliran kredit berikutnya. Adapun 

partisipasinya adalah memberikankan sumbangan pikiran agar kredit tidak 

menjadi macet dan bisa di gulirkan pada anggota lain. Selain itu, terlihat pula 

antusiasme warga masyarakat dalam mengambil kredit untuk melancarakan usaha 

yang dimiliki serta pengembalian dana kredit. 

Peranserta masyarakat dalam perencanaan program Unit Pengelolaan 

Ekonomi (UPE) menurut warga memiliki manfaat agar tercipta keterbukaan atau 

transparansi mengenai masalah dana perguliran serta agar masyarakat lebih tahu 



 

 

 

 

82 

seberapa besar dana yang bisa masyarakat dapatkan dalam perguliran kredit 

tersebut. Hal ini terungkapkan dari wawancara dengan bapak Maskuri: 

Saya selalu mengikuti rapat mengenai perguliran ini karena saya ingin 

tahu seberapa besar dana yang saya pinjam untuk mengembangkan 

usaya saya. Saya juga dapat mengetahui besarnya dana yang 

disediakan dalam proyek ini. Di samping itu saya juga memberikan 

masukan-masukan agar dalam perguliran dana tidak tidak terjadi 

kemacetan kredit pinjaman. (wawancara rabu 13 februari 2013) 

 

Adanya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan oleh BKM 

dimaksutkan untuk menyiapkan pelaku pembangunan (masyarakat) agar lebih 

dapat mengetahui tujuan yang ingin dicapai dan adanya sinkronisasi dalam 

pelaksanaan perguliran dana bantuan kredit. 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL), 

peranserta masyarakat dapat di lihat dalam rapat perencanaan. Rapat ini 

berlangsung sebelum diadakanya suatu kegiatan yang menangani masalah sarana 

dan prasarana lingkungan fasilitas umum. Kegiatan yang dikoordinasi oleh Unit 

Pengelola Lingkungan dalam perencanaan kegiatan selalu mengedepankan 

musyawarah dalam menentukan pelaksanaan kegiatan. Muyawarah ini membahas 

apa yang di perlukan oleh warga masyarakat dalam membangun lingkungan, 

bagaimana proses pelaksanaan serta dari mana pendanaan untuk melaksanakan 

kegiatan. Seperti saat kegiatan lingkungan pembuatan talud (drainase) badan jalan 

sepanjang 36,5m² di wilayah yang dianggap sebagai kantong kemiskinan yaitu di 

Bantar Dowo, RT 02 RW 07. Rapat perecanaan kegiatan tersebut berlangsung 

dengan dihadiri oleh warga dan menanggapi keluhan serta menampung aspirasi 

warga. Rapat ini memnghasilkan keputusan pembenahan lingkungan utamnya 

mrngenai pembuatan talud (drainase) yang pendanaanya dari APBN. 



 

 

 

 

83 

Unit Pengelola Sosial (UPS)  dalam kegiatannya dalam hal perencanaan 

menggunakan usaha partisipasi masyarakat melalui cara melakukan pendataan 

lansung ke RT-RT  agar dapat diketahui apa saja yang dibutuhkan oleh warga 

yang berkenaan dengan program Unit Pengelola Sosial. 

Kegiatan Pengelola Sosial antara lain pemberian alat tulis dan buku bagi 

anak usia sekolah pada keluarga miskin, pemberian tongkat bagi warga miskin 

yang lanjut usia (lansia), pengadaan prasarana posyandu, pengadaan kambing 

gadoh bagi keluarga miskin, dan plesterisasi rumah bagi warga miskin. 

4.1.3.2 Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh BKM PNPM Mandiri 

membutuhkan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dapat terjadi dalam beberapa kegiatan yang 

diselenggarakan oleh unit-unit pengelola dalam BKM. 

Pelayanan kegiatan perguliran dana oleh Unit Pengelola Ekonomi (UPE 

BKM PNPM Mandiri) dilakukan pada hari dan waktu jam kerja di kantor Badan 

Keswadayaan Masyarakat (BKM PNPM Mandiri). Pelayanan kegiatan perguliran 

dana oleh Pengelola Ekonomi (UPE BKM PNPM Mandiri) dilaksanakan setiap 

hari kerja dengan maksud peningkatan kualits pelayanan dan menumbuhkan jiwa 

profesionalisme dari masyarakat yang menggunakan layanan Pengelola Ekonomi 

(UPE BKM PNPM Mandiri). 

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan 

oleh Pengelola Ekonomi (UPE BKM PNPM Mandiri) adalah keikutsertaan 

masyarakat dalam proses perguliran dana pinjaman.  
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Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola Lingkungan 

(UPL BKM PNPM Mandiri) partisipasi masyarakat dapat terlihat ketika diadakan 

kegiatan kerjabakti alam peningkatan kualitas lingkungan tinggal. Kegiatan Unit 

Pengelola Lingkungan (UPL BKM PNPM Mandiri) dipandang sebagai suatu hal 

yang positif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan  Unit Pengelola Lingkungan (UPL 

BKM PNPM Mandiri) ada dalam kegiatan Pembuatan paving jalan di 

selanggarakan secara gotong royong. Dalam kegiatan gotong royong diadakan 

pembagian tugas antar warga. Pembagian tugas ini dimaksudkan agar kegiatan 

pengelolaan lingkungan bisa lebih terarah  dan mencapai hasil yang optimal. 

Pembagian tugas pekerjaan seperti bersih-bersih lingkungan dilakukan dengan 

memberi tugas-tugas yang berfariasi kepada warga. Laki-laki biasanya 

mendapatkan tugas seperti mencangkul, mengangkat paving memotong pohon 

atau pekerjaan yang menggunakan tenaga fisik yang besar. Perempuan biaanya 

mendapatkan tugas seperti merapikan taman, menyapu, dan membakar sampah. 

Pendanaan dari kegiatan pembangunan/perbaiakan sarana/fasilitas 

lingkugan hidup warga diambil dari sumbangan pemkot atau dana pemerintah 

serta dana lain yang dikelola oleh Unit Pengelola Lingkungan (UPL BKM PNPM 

Mandiri) dan ditambah dengan dana iuran dari warga. Besarnya dan prosentase 

dana yang digunakan berbeda-beda antar kegiatan tergantung kebutuhan serta 

kemampuan masyarkat. Penentuan besarnya jumlah dan prosentase dana 

diputuskan saat rapat warga yang dikoordinatori oleh Unit Pengelola Lingkungan 

(UPL BKM PNPM Mandiri). 
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Kegiatan yang diselenggarakan Unit Pengelola Sosial (UPS BKM PNPM 

Mandiri) bersifat sosial masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan Unit 

Pengelola Sosial (UPS BKM PNPM Mandiri) misalnya: pemberian alat tulis dan 

buku bagi anak usia sekolah pada keluarga miskin, pemberian tongkat bagi warga 

miskin yang lanjut usia (lansia), pengadaan prasarana posyandu, pengadaan 

kambing gadoh bagi keluarga miskin, dan plesterisasi rumah bagi warga miskin. 

Kegitan ini bermaksud meningkatkan kapita social dalam masyarakat. 

Pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Unit Pengelola Sosial (UPS 

BKM PNPM Mandiri)  dikoordinir oleh petugas/staf Unit Pengelola Sosial (UPS 

BKM PNPM Mandiri). Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah memperhatikan 

kebutuhan serta aspirasi/keinginan masyarkat. 

4.1.3.3 Partisipasi di dalam pemanfaatan 

Pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat 

memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Di 

samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses 

perencanaan, aspek good governance, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri 

Perdesaan harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi 

masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM Mandiri 

Perdesaan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar 

pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur, dan mekanisme PNPM Mandiri 

Perdesaan secara benar. 

Hasil-hasil kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang berupa prasarana, 

simpan pinjam, dan kegiatan bidang pendidikan dan kesehatan merupakan aset 
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bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan, dan dilestarikan. 

Sebagaimana sanksi yang ditentukan dari pemerintah, bahwa jika hasil kegiatan 

tidak dikelola dengan baik seperti tidak terpelihara atau bahkan tidak bermanfaat 

atau pengembalian macet maka desa atau kecamatan tidak akan mendapat dana 

PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun berikutnya.Untuk pemanfaatan dilakukan 

oleh masarakan dan pemeliharaanya di lakukan secara swadaya. 

4.1.4 Dampak program pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri 

4.1.4.1 Dampak program pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri 

Dampak yang ditimbulkan ada yang bersifat positif dan ada pula yang 

besifat negatif. karena itu dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus melalui 

perencanaan yang matang sehingga dapat memberikan dampak yang positif 

terhadap individu, masyarakat setempat, dan masyarakt secara keseluruhan . 

Dampak positif adalah dampak yang dikahendaki atau yang  direncanakan terlebih 

dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan dalam masyarakat, 

sedangkan dampak yang tidak diinginkan adalah  dampak yang tidak 

direncanakan dan tidak diinginkan oleh masyarakat. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak positif senantiasa beriringan 

dengan dampak negatif. Dampak negatif  inilah yang kemudian dikategorikan 

kedalam masalah sosial masyarakat. Oleh karena itu dalam pengendalian, dampak 

pembangunan yang negatif harus dimanimalisasi atau diperkecil. sehingga 

dampak sosial secara keseluruhan dapat berbentuk positif yang  besar. Hal ini 

terungkapkan dari wawancara dengan bapak Sutiyo: 
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Dampak positifnya ya dapat meningkatkan kegotongroyongan antar 

warga masyrakat, sedangkan dampak negative saya rasa tidak ada 

mas. . (wawancara rabu 13 februari 2013) 

 

Jadi diharapkan dengan adanya program PNPM Mandiri perkotaan tentu 

saja akan berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan fisik 

Menurut Hidayat (dalam Sumardi 1991:23) bahwa dalam kehidupan sosial 

ekonomi merupakan keadaan pekerja ditinjau dari segi ekonomi seperti 

penghasilan, upah yang diterima, investasi, permodalan dan fasilitas sanitasi. . 

Dampak yang terjadi dengan adanya program PNPM Mandiri di 

Kelurahan Sekaran meliputi: dampak fisik dan dampak ekonomi. Hal ini dapat 

terlihat dari program-program yang di selenggarakan PNPM Mandiri di kelurahan 

sekaran antara lain : 

a. Dampak fisik 

Kegiatan yang dilakukan di Kelurahan Sekaran diantaranya berupa 

pembuatan paving jalan. Dampak dari program paving jalan adalah 

perbaikan akses bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. 

Kegiatan lain yang dilaksanakan PNPM Mndiri di Kelurahan Sekaran 

adalah pembuatan talud (drainase) pada jalan masuk Kampung Bangkong 

dan Kampung Bantar Dowo yang terletak di RT 01 RW 07. Dampak dari 

program pembuatan talud (drainase) adalah agar permukaan jalan tidak 

tergenang air akibat hujan 

b. Dampak Sosial ekonomi 

Kegiatan Ekonomi yang dilakukan dalam program PNPM Mandiri 

Perkotaan berbentuk ekonomi bergulir, yakni pemberian pinjaman modal 
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usaha ke masyarakat dengan system pembayaran berangsur dan tanggung 

renteng. Sasarannya adalah kelompok masyarakat yang memiliki usaha-

usaha produktif. Dampak dari program ekonomi bergulir adalah , warga 

yang semula kekurangan modal mendapat bantuan modal untuk 

mengembangkan usahanya. 

Kegiatan lain yang dilaksanakan PNPM Mndiri di Kelurahan Sekaran 

adalah kambing bergulir, program pemberian bantuan kambing kepada 

warga yang kurang mampu. Dampak dari program kambing bergulir 

adalah warga yang kurang mampu dapat mempunyai pekerjaan dan bisa di 

jadikan sebagai tambahan modal usaha. 

 “Salah satu dari program PNPM Mandiri di sekaran yaitu sosial 

produktif salah satu programnya yaitu kambing gadoh, program 

pemberian bantuan kambing kepada warga yang kurang mampu untuk 

merawatnya setelah satu tahun kambing beranak satu kali, lha dari 

beranaknya adalah hak mereka untuk bisa di kembangkan lagi, untuk 

hasilnya bisa manfaatkan oleh si penggadoh tersebut” (Sutiyo, 50 

tahun, Koordinator BKM Sekar Arum). 

 

4.1.4.2 Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri 

Kelurahan Sekaran 

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan untuk 

menumbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat dalam setiap kegiatannya 

tidak luput dari berbagai masalah dan hambatan, antara lain:   

a. Paradigma yang terlalu idealis, fungsional, dan meng-general-kan 

persoalan masyarakat. 

 Seperti yang telah diurai sebelumnya, bahwa kesadaran kritis yang 

dibentuk oleh program PNPM Mandiri Perkotaan adalah kesadaran kritis 
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yang dikaitkan dengan penegakan kembali niali-nilai dasar kemanusiaan 

dan prinsip dasar kemasyarakatan. Bagi PNPM Mandiri Perkotaan, 

masyarkat hanya bisa mandiri dan sejahter apabila nilai-nilai tersebut 

direvitalisasi dan diterapkan dalam masyarakat. Bagi Dalam setiap 

sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan, issu yang paling banyak diangkat 

adalah kondisi kemiskinan yang terjadi di masyarakat akibat lunturnya 

nilai-nilai luhur kemanusiaan. Ini adalah paradigma umum yang 

diberlakukan pada setiap masyarakat di seluruh Indonesia, tanpa melihat 

karakteristik dari masing-masing masyarakat yang diberdayakan. 

“tetapi begini mas, saya melihat paradigma yang dibangun oleh 

PNPM-Mandiri Perkotaan yang melihat akar kemiskinan karena 

lunturnya nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat masih sangat idealis 

dan abstrak, karena terkadang tidak sesuai dengan kondisi riil 

masyarakat. Misalnya saja konsep demokrasi,terkadang proses 

demokrasi itu dipaksakan untuk diterapkan di masyarakat. Ada 

masyarakat yang sejahtera tanpa harus berdemokrasi” (Sutiyo, 50 

tahun, Koordinator BKM Sekar Arum). 

 

 Dalam setiap sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan, issu yang 

paling banyak diangkat adalah kondisi kemiskinan yang terjadi di 

masyarakat akibat lunturnya nilai-nilai luhur kemanusiaan. Ini adalah 

paradigma umum yang diberlakukan pada setiap masyarakat di seluruh 

Indonesia, tanpa melihat karakteristik dari masing-masing masyarakat 

yang diberdayakan. Akibatnya, masalah yang sesungguhnya terjadi di 

masyarakat sebagai penyebab utama kemiskinan mereka terkadang tidak 

terselesaikan.    
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b. Antara orientasi proyek dengan orientasi pemberdayaan 

 Sebagai program pemerintah, PNPM Mandiri Perkotaan harus 

menjalankan 2 (dua) kewajiban sekaligus. Di tingkat masyarakat, maka 

PNPM-Mandiri Perkotaan merupakan sebuah upaya pemberdayaan yang 

berkesinambungan. Tetapi di tingkat pemerintah atau birokrasi, PNPM 

Mandiri Perkotaan merupakan sebuah proyek pemerintah yang memiliki 

anggaran dan harus selesai dalam jangka waktu yang ditentukan. Di 

sinilah letak dilematisnya, sebab sebagai upaya pemberdayaan 

masyarakat, maka proses yang dilakukan tidak bisa tergesa-gesa. 

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya harus melihat dan 

menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, karena hanya dengan langkah 

ini kesadaran kritis yang akan dibentuk dapat terealisir. Oleh karena itu, 

proses pemberdayaan masyarakat dan pembentukan kesadaran kritis 

masyarakat seharusnya melewati kurun waktu yang agak lama.  

 Kondisi ini dialami oleh PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan 

Sekaran. Beberapa rangkaian siklus kegiatan yang sejatinya memiliki 

konsep yang bagus dalam memberdayakan masyarakat dan sekaligus 

untuk menunbuhkembangkan kesadaran kritis masyarakat, justru harus 

dilalui dengan cepat, sebab anggaran atau BLM (Bantuan Langsung 

Masyarakat) akan segera cair. Hal inilah yang menyebabkan pembentukan 

kesadaran kritis masyarakat mengalami hambatan sebab harus 

berbenturan dengan logika proyek dari pemerintah.  
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c.  Pelibatan masyarakat kurang merata dalam setiap kegiatan. 

 Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kegiatan PNPM Mandiri 

Perkotaan dilalui dalam beberapa siklus yang mensyaratkan keterlibatan 

masyarakat sejak dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. 

Melalui siklus ini, pemahaman dan kesadaran kritis masyarakat dapat 

terbentuk. Tetapi pada realitas di lapangan, idealita ini masih jauh 

panggang dari api. Hal ini terjadi karena hanya melibatkan beberapa 

orang setiap RT yang merupakan representasi atau wakil dari 

masyarakatnya, sehingga warga masyarakat yang lain kurang mengetahui 

pelaksanaan program tersebut. Akibatnya, mereka hanya ikut 

berpartisipasi dalam bantuan iuran kegiatan tanpa mengetahui proses 

pemberdayaan yang sedang berjalan. Selain itu, ada pula kelompok 

masyarakat yang merupakan pelaksana dari kegiatan lingkungan  dan 

tergabung dalam KSM tetapi mereka tidak mengetahui nama dan seluk 

beluk KSM mereka. Sebagian warga masyarakat ini hanya berharap 

bahwa kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik dan bisa memajukan 

wilayah mereka meskipun tanpa melalui proses pemberdayaannya. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi mereka yang tinggi 

bukanlah berasal dari kesadaran kritis yang mereka miliki sebagai hasil 

proses PNPM Mandiri Perkotaan, tetapi hanya pada keinginan mereka 

untuk memajukan wilayah mereka dengan bantuan PNPM Mandiri 

Perkotaan.  
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4.2 PEMBAHASAN 

4.2.1  Bentuk Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri 

Program PNPM Mandiri merupakan program pembangunan yang berbasis 

pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan 

keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintahan daerah serta berbagai pihak 

untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hail yang 

dicapai. 

Pelaksanaan program pembangunan partisipatif seperti PNPM Mandiri 

menuntut peranserta dri seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat itu sendiri 

serta dari pemerintah daerah atau relawan demi kelancaran proses pembangunan. 

Dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri di Kelurahan Sekaran, BKM 

PNPM Mandiri merangkul elemen dalam pemasyarakan tidak sekadar sebagai 

objek tetapi juga untuk menjadi mitra kerja atau sebagai subjek pengembangan. 

Pembentukan koordinator BKM PNPM Mandiri yang berasal dari elemen 

masyarakat seperti RW dan tokoh masyarakat lainya serta pelibatan ketua RT 

dalam melakukan proses sosialsai dimaksudkan agar program-program yang 

dijalankan benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dengan 

mengajak tokoh mayarakat sebagai pengurus, maka masyarakat dapat 

memberikan asprasi dengan lebih leluasa. Selain itu aspirasi dari masyarakat akan 

lebih terserap dan tereasilir dalam program PNPM Madiri. Dengan kata lain 

pelibatan lembaga-lembaga dan tokoh masyarakat untuk menampung aspirasi 

masyarakat secara langsung agar dapat diketahui potensi dan permasalahan 
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pembagnunan yang ada dalam masyarakat untuk selanjutnya masyarakat bisa 

lebih mengorganisasi dirinya dan membangun lembaga pimpinan kloektif sebagi 

representasi dari warga masyarakat Kelurahan Sekaran. 

Melalui peranserta tokoh masyarakat dan keterlibatan pemerintah daerah 

setempat diharapkan akan memacu partisipasi masyarakat umum. Hal ini sesuai 

dengan yang diungkapkan oleh joyomartono bahwa partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan akan terwujud bila program pembangunan yang diselenggarakan 

didukung oleh tokoh masyarakat dan penguasa setempat (Joyomartono 1991:63). 

4.2.2 Partsipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri 

Partisipasi mayarakat dalam program PNPM Mandiri diwujudkan dalam 

berbagai kegiatan yang diselengarakan oleh BKM PNPM Mandiri. Partisipasi 

masyarakat terwujud mulai dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. 

Perwujudan partisipasi masyarakat merupakan komponen pengembangan 

masyarakat dalam PNPM Mandiri. 

Adanya pembagian tugas antar warga dalam kegiatan PNPM Mandiri 

dimaksudkan agar kegiatan pengelolaan lingkunagn bisa lebih terarah dan 

mencapai hasil yarng optimal. Pembagian tugas antar warga ini mnunjukkan 

adanya kesadaran dan kemandirian warga masyarakat dalam pemetaan potensi, 

masalah, dan kebutuhan masyarakat. 

Partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan menentukan suatu 

program/kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya objek 

pembangunan semata, tetapi juga merupakan subjek pembangunan. Kedudukan 
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sebagai subjek pembangunan bearti anggota masyarakat hendaknya memiliki 

kemauan, kemampuan, kesediaan, kesadaran, motifasi, kerjasama, dan wawsan 

yang kuat dan melekat pada diri anggota masyarakat terhadap pembangunan. 

Perencanaan/penentuan program pembangunan (PNPM Mandiri) oleh 

masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah atau 

sering disebut bottom-up palnning. Program-program pembangunan yang 

direncanakan sendiri oleh masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya, dan tidak memberatkan masyarakat. 

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan Unit Pengelola Ekonomi 

(UPE), masyarakat Sekaran melakukan partisipasi dalam bentuk pengajuan 

proposal, mengikuti rapat pembahasan perencanaan perguliran dana agar 

mengetahui seberapa besar dana yang dapat digulirkan oleh BKM kepada 

masyarakat. Rapat ini biasanya di selengarakan dalam waktu-waktu tertentu paa 

awal masa perguliran yang baru. 

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan Unit Pengelola 

Lingkungan (UPL), peranserta masyarakat dapat di lihat dalam rapat perencanaan. 

Rapat ini berlangsung sebelum diadakanya suatu kegiatan yang menangani 

masalah sarana dan prasarana lingkungan fasilitas umum.  

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan Unit Pengelola Sosial 

(UPS) adapun partisipasinya adalah melakukan pendataan lansung ke RT-RT  

agar dapat diketahui apa saja yang dibutuhkan oleh warga yang berkenaan dengan 

program Unit Pengelola Sosial. 
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Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan 

oleh Pengelola Ekonomi (UPE BKM PNPM Mandiri) adalah partisipasi 

masyarakat dalam proses perguliran dana pinjaman. 

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan  Unit Pengelola 

Lingkungan (UPL BKM PNPM Mandiri) ada dalam kegiatan Pembuatan paving 

jalan di selanggarakan secara gotong royong.  

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Unit Pengelola Sosial (UPS 

BKM PNPM Mandiri) bersifat sosial masyarakat dapat terlihat dalam kegiatan 

yang diselenggarakan Unit Pengelola Sosial (UPS BKM PNPM Mandiri) 

misalnya: pemberian alat tulis dan buku bagi anak usia sekolah pada keluarga 

miskin, pemberian tongkat bagi warga miskin yang lanjut usia (lansia), pengadaan 

prasarana posyandu, pengadaan kambing gadoh bagi keluarga miskin, dan 

plesterisasi rumah bagi warga miskin. 

4.2.3  Dampak program pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai 

tahun 2007. Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme tentang 

upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses 

pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama 

masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai 

obyek melainkan subyek upaya penanggulangan kemiskinan.   

Diharapkan dengan adanya program PNPM Mandiri perkotaan tentu saja 

akan berdampak terhadap meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat. 
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selain itu juga berpengaruh terhadap interaksi sosial manusia yang ada diwilayah 

tersebut. 

Dampak yang ditimbulkan ada yang bersifat positif dan ada pula yang 

besifat negatif. karena itu dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus melalui 

perencanaan yang matang sehingga dapat memberikan dampak yang positif 

terhadap individu , masyarakat setempat, dan masyarakt secara keseluruhan . 

Dampak positif adalah dampak yang dikahendaki atau yang  direncanakan terlebih 

dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan dalam masyarakat, 

sedangkan dampak yang tidak diinginkan adalah  dampak yang tidak 

direncanakan dan tidak diinginkan oleh masyarakat. Dampak yang terjadi dengan 

adanya program PNPM Mandiri di Kelurahan Sekaran meliputi: dampak fisik dan 

dampak ekonomi, dampak fisik berakibat pada perbaikan infrastruktur, sedangkan 

dampak sosial ekonomi barakibat pada peningkatan pendapatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

5.1.1  Proses pemberdayaan yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan di 

Kelurahan Sekaran terbagi dalam tiga bentuk kegiatan antara lain (1) 

Kegiatan Ekonomi di laksankan oleh Unit Pengelola Ekonomi (UPE), 

kegitan Ekonomi yang dilakukan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan 

berbentuk ekonomi bergulir, yakni pemberian pinjaman modal usaha ke 

masyarakat dengan sistem pembayaran berangsur dan tanggung renteng. 

Sasarannya adalah kelompok masyarakat yang memiliki usaha-usaha 

produktif. (2) Bantuan yang bersifat sosial msyarakat di laksanakan oleh 

Unit Pengelola Sosial (UPS). Unit Pengelola Sosial adalah unit dalam BKM 

PNPM Mandiri yang memliki tugas pokok mengadakan kegiatan-kegiatan 

masyarakat yang bersifat sosial. (3) Pada Unit Pengelola Lingkungan (UPL) 

menangani masalah sarana dan prasarana lingkungan fasilitas umum antara 

lain: pembangunan jalan umum, pembangunan jembatan, sarana ibadah, 

penanganan banjir, perbaikan saluran air, penghijauan, sarana air bersih dan 

perawatan balai kelurahan.. 

5.1.2 Terwujudnya partisipasi masyarakat merupakan komponen pengembangan 

masyarakat dalam PNPM Mandiri. Partisipasi masyarkat dalam 

pembangunan partisipatif meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan 

berbagai program/kegiatan PNPM Mandiri. Dalam kegiatan perencanaan 
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terlihat dari masyarakat melakukan partisipasi dalam bentuk pengajuan 

proposal, memberikan sumbangan sumbangan pikiran dan mengikuti rapat 

yang diselenggarakan oleh BKM. Dalam kegiatan pelaksanaan PNPM 

Mandiri membutuhkan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi 

masyarakat terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam program-program 

yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri keluahan sekaran. 

5.1.3 Dampak yang ditimbulkan ada yang bersifat positif dan ada pula yang 

besifat negatif. karena itu dalam setiap pelaksanaan pembangunan harus 

melalui perencanaan yang matang sehingga dapat memberikan dampak yang 

positif terhadap individu , masyarakat setempat, dan masyarakt secara 

keseluruhan . Dampak positif adalah dampak yang dikahendaki atau yang  

direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak melakukan 

perubahan dalam masyarakat, sedangkan dampak yang tidak diinginkan 

adalah  dampak yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan oleh 

masyarakat. Dampak yang terjadi dengan adanya program PNPM Mandiri 

di Kelurahan Sekaran meliputi: dampak fisik dan dampak ekonomi, dampak 

fisik berakibat pada perbaikan infrastruktur, sedangkan dampak sosial 

ekonomi barakibat pada peningkatan pendapatan. 

5.2. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

5.2.1 Kegiatan pemberdayaan perlu ditingkatkan dengan menambah program 

program pemberdayaan yang ada agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 
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5.2.2 BKM PNPM Mandiri Kelurahan Sekaran agar dapat meningkatkan 

kinerjanya dalam pendampingan program PNPM Mandiri, utamanya dalam 

sosialisasi program karena masih terdapat masyarakat yang belum 

memahami program PNPM Mandiri dan masih memandang PNPM Mandiri 

sebatas program pemberian kredit/perguliran dana. 

5.2.3 Dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat miskin melalui 

pemberdayaan masyarakat maka akan dapat meningkatkan taraf hidup dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. 
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KISI – KISI INSTRUMEN 

PARTISIPASI MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MELALUI 

PROGRAM PNPM-MANDIRI PERKOTAAN 

DI KELURAHAN SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA 

SEMARANG 

Pengurus  

No Fokus Sub Fokus Unsur Item 

1 Bentuk program     kegiatan 

Pemberdayaanmasyarakat 

(pnpm) mandiri 

1. Perencanaan program 

kegiatan 

 

 

2. Pelaksanaan kegiatan 

 

 

 

 

 

1. Sosialisai tentang 

PNPM Mandiri 

2. Musyawarahdesa 

 

1. Penyaluran dana dan 

pencairan dana 

2. Pengadaan Tenaga 

Kerja 

3. Pengadaan alat dan 

bahan 

 

2 Partisipasi masyarakat dalam 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) 

1. Partisipasi di dalam 

tahap perencanaan 

 

 

 

   

2. Partisipasi di dalam 

tahap pelaksanaan 

 

 

 

3. Partisipasi di dalam 

pemanfaatan 

1. Penyusunan rencana 

2. Penyusunan kepanitian 

3. Anggaran 

kegiatan/proyek 

 

1. Tenaga 

2. Uang ataupun 

material/barang  

3. Ide atau gagasan 

 

1. Pemanfaatan proyek 

setelah selesai 

dikerjakan 

2. Pemeliharaan proyek 

yang telah dibangun. 

 

3 Dampak program 

pemberdayaan masyarakat 

(PNPM) Mandiri Perotaan 

1. Lingkungan  

 

 

2. Sosial dan Ekonomi 

1. masyarakat 

2. pelaksana program 

 

1. Peningkatan 

pendapatan 
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KISI – KISI INSTRUMEN 

PARTISIPASI MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MELALUI 

PROGRAM PNPM-MANDIRI PERKOTAAN 

DI KELURAHAN SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA 

SEMARANG 

Masyarakat 

No Fokus Sub Fokus Unsur Item 

1 Bentuk Program     Kegiatan 

Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri 

3. Perencanaan program 

kegiatan 

 

 

4. Pelaksanaan kegiatan 

 

 

 

 

 

3. Sosialisai tentang 

PNPM Mandiri 

4. Musyawarah desa 

 

4. Penyaluran dana dan 

pencairan dana 

5. Pengadaan alat dan 

bahan 

 

2 Partisipasi masyarakat dalam 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) 

4. Partisipasi di dalam 

tahap perencanaan 

 

 

 

   

5. Partisipasi di dalam 

tahap pelaksanaan 

 

 

 

6. Partisipasi di dalam 

pemanfaatan 

4. Keikutsertaan rapat 

5. Anggaran 

kegiatan/proyek 

 

 

4. Tenaga 

5. Uang ataupun 

material/barang  

6. Ide atau gagasan 

 

 

3. Pemanfaatan proyek 

setelah selesai 

dikerjakan 

4. Pemeliharaan proyek 

yang telah dibangun. 

 

3 Dampak program 

pemberdayaan masyarakat 

(PNPM) Mandiri Perotaan 

3. Lingkungan  

 

 

4. Sosial dan Ekonomi 

3. masyarakat 

 

 

2. Peningkatan 

pendapatan 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PARTISIPASI MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MELALUI 

PROGRAM PNPM-MANDIRI PERKOTAAN 

DI DESA SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

 

A. Identitas Subjek 

 Nama  : 

 Usia  :  

 Jenis kelamin :  

 Alamat  :  

 Pekerjaan  :  

B. Pertanyaan  

1. Bentuk Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri 

1. Apa yang anda ketahui tentang PNPM mandiri? 

2. Bagaimana sosialisasi tentang PNPM mandiri dimasyarakat? 

3. Program apa saja yang ada dilaksnakan PNPM Mandiri di 

kelurahan sekaran? 

4. Bagaimana musyawarah yang terjadi didesa tentang PNPM 

mandiri? 

5. Bagainana proses Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat 

(BKM)? 

6. Darimanakah dana yang  di dapat? 

7. Berapa dana yang digulirkan oleh pemerintah dalam pelakanaan 

program PNPM Mandiri di desa ini? 

PENGURUS 
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8. Bagaimana cara menyalurkan dana dan pencairan dana? 

9. Bagaimana cara pengadaan tenaga kerja yang terjadi dilapangan? 

2. Partsipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri 

10. Partsisipasi apa yang di tunjukan masyarakat dalam program 

PNPM Mandiri? 

11. Bagaimana cara penyusunan rencana dalam program 

pemberdayaan PNPM mandiri? 

12. Bagaimana cara menyususn kepanitiaan dalam program 

pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri? 

13. Darimana anggaran kegiatan/proyek yang di dapat? 

14. Darimana ide atau gagasan itu muncul? 

15. Bagaimanakah pemanfaatan proyek setelah dikerjakan? 

16. Bagaimanakah pemeliharaan proyek setelah dibangun? 

 

3. Dampak Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 

17. Apa saja dampak pemberdayaan masyarakat PNPM mandiri 

perkotaan bagi masyarakat? 

18. Apa saja masalah-masalah yang terjadi saat pelaksanaan program 

pemberdayaan itu berlangsung? 

19. Bagaimana solusi memecahkan masalah saat pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan? 

20. Bagaimanakah peningkatan pendapatan masyarakat setelah 

adanya PNPM mandiri? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PARTISIPASI MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MELALUI 

PROGRAM PNPM-MANDIRI PERKOTAAN 

DI DESA SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

 

A. Identitas Subjek 

 Nama  :  

 Usia  :  

 Jenis kelamin :  

 Alamat  :  

 Pekerjaan  :  

B. Pertanyaan  

1. Bentuk Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri 

1. Apa yang anda ketahui tentang PNPM mandiri? 

2. Bagaimana sosialisasi tentang PNPM mandiri dimasyarakat? 

3. Bagaimana menurut bapak/ibu pelaksanaan PNPM Mandiri 

pedesaan yang ada di desa ini? 

4. Apa yang bapak rasakan dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan 

di desa ini? 

5. Apakah bapak/ibu mengetahui apa saja jenis PNPM Mandiri 

pedesaan yang dilaksanakan di desa ini? 

MASYARAKAT 



 

 

 

 

108 

6. Bagaimana musyawarah yang terjadi didesa tentang PNPM 

mandiri? 

2. Partsipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri 

7. Partsisipasi apa yang bapak/ibu tunjukan dalam program PNPM 

Mandiri? 

8. Apakah bapak/ibu selalu mengikuti musyawarah yang di adakan 

panita PNPM Mandiri? 

9. Darimana anggaran kegiatan/proyek yang di dapat? 

10. Darimana ide atau gagasan itu muncul? 

11. Menurut bapak/ibu, apa manfaat dari program pemberdayaan 

masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan di Kelurahan Sekaran? 

12. Menurut bapak/ibu, apakah semua warga sudah merasakan 

manfaat dari program pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri 

perkotaan tersebut atau hanya beberapa beberapa warga saja yang 

merasakannya? 

 

3. Dampak Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 

13. Menurut bapak/ibu apakah pendapatan masyarakat bertambah 

setelah adanya program PNPM Mandiri di Kelurahan Sekaran? 

14. Apa yang bapak/ibu rasakan setelah adanya program PNPM 

Mandiri di Kelurahan Sekaran ini? 
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HASIL WAWANCARA 

PARTISIPASI MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MELALUI 

PROGRAM PNPM-MANDIRI PERKOTAAN 

DI DESA SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

 

A. Identitas Subjek 

 Nama   : Sytiyo 

 Usia   : 50 

 Jenis kelamin  : Laki laki 

 Alamat   : Jln.Taman Siswa Rt 2 Rw 5 Sekaran 

 Pekerjaan   : Wiraswasta 

B. Pertanyaan  

1. Bentuk Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

1. Apa yang anda ketahui tentang PNPM mandiri? 

Jawab: Menurut saya program PNPM Mandiri adalah program 

tingkat nasional yang berwujud kerangka kebijakan sebagai dasar 

dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, PNPM Mandiri 

dilaksanakan melalui program harmonisasi dan pengembangan 

system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan 

pendampingan dan pendanaan stimulant untuk mendorong prakarsa 

dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemikinan 

yang berkelanjutan. 

PEGURUS 
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2. Bagaimana sosialisasi tentang PNPM mandiri dimasyarakat? 

Jawab: Lewat musyawarah masyarakat desa 

3. Program apa saja yang dilaksanakan PNPM Mandiri di kelurahan 

sekaran? 

Jawab: Pembuatan sumur, pembuatan talud, pavingnisasi, sewa 

tratak dan kambing bergulir. 

4. Bagaimana musyawarah yang terjadi didesa tentang PNPM 

mandiri? 

Jawab: Musyawarah ini bisa saja dilakukan di tingkat kelurahan 

lewat rapat tahunan, di situ kita menyampaiakn program-program 

yang sudah kita laksanakan kepada masyarakat, dan di anggota 

BKM sendiri ada rapat musyawarah yang di laknakan setiap satu 

atau dua buln sekali, itu musyawarah intern antar anggota BKM 

sendiri mas.. 

5. Bagainana proses Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat 

(BKM)? 

Jawab: Pada waktu pemilihan anggota BKM di Kelurahan Sekaran, 

dihadiri oleh 3 sampai 5 orang utusan RT.Kita di sini ada 26 RT 

dan 7 RW. Tokoh masyarakat pun di undang, kebetulan kita punya 

anggota dewan di sini, namanya Pak Anang, kita juga undang 

beliau untuk melihat prosesnya. Anggota BKM yang terpilih 13 

anggota, tapi tahun ini 11 anggota. Harus ganjil mas, sebab kalo 

tidak ada keputusan, kita pake cara voting. Nah, BKM itu tidak 
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digaji mba, paling kita cuma dapat ongkos operasionalnya saja. 

Jadi orang-orang yang ada di BKM harus rela berkorban dan 

mengabdi untuk masyarakat. 

6. Darimanakah dana yang  di dapat? 

Jawab: Dari dana pemerintah dan swadaya dari masyarakat. 

7. Berapa dana yang digulirkan oleh pemerintah dalam pelakanaan 

program PNPM Mandiri di desa ini? 

Jawab: Hanya 75 juta untuk tahun 2013 

8. Bagaimana cara menyalurkan dana dan pencairan dana? 

Jawab: Setiap masyarakat berhak membuat usulan perencanaan, 

lalu kita adakan rapat terkait mana yang termasuk skala prioritas, 

proposal di bentuk di  Tingkat RT/RW atau KSM kemuadian di 

rapatkan untuk di ambil skala prioritas mana yang di laksanakan 

mana tidak, untuk bantuan yang di atas 10.000.000 d transfer ke 

rekening anggota KSM, klo di bawah 10.000.000 bisa cash tunai. 

9. Bagaimana cara pengadaan tenaga kerja yang terjadi dilapangan? 

Jawab: Lebih banyak ke swadaya mas… masyarakat berpartisi 

dalam pengadaan tenaga kerja, gotong royong mas.. 

 

2. Partsipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri 

10. Partsisipasi apa yang di tunjukan masyarakat dalam program 

PNPM Mandiri? 
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Jawab: Keikutsertaan warga dalam rapat, itu mrnunjukan 

partisipasi masyarakat.. 

11. Bagaimana cara penyusunan rencana dalam program 

pemberdayaan PNPM mandiri? 

Jawab: Lewat BKM… mas 

12. Bagaimana cara menyususn kepanitiaan dalam program 

pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri? 

Jawab: BKM menfasilitasi usulan-usulan program dari RT atau 

RW 

13. Darimana anggaran kegiatan/proyek yang di dapat? 

Jawab: Dari dana pemerintah dan swadaya mas 

14. Darimana ide atau gagasan itu muncul? 

Jawab : Dari rapat-rapat yang di adakan oleh anggota BKM 

15. Bagaimanakah pemanfaatan proyek setelah dikerjakan? 

Jawab: Pemanfaatan di lakukan oleh masyarakat 

16. Bagaimanakah pemeliharaan proyek setelah dibangun? 

Jawab: Pemeliharaan di lakukan secara swadaya 

 

3. Dampak Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 

17. Apa saja dampak pemberdayaan masyarakat PNPM mandiri 

perkotaan bagi masyarakat? 

Jawab: Dampak positifnya ya dapat meningkatkan 

kegotongroyongan antar warga masyrakat, sedangkan dampak 

negative saya rasa tidak ada mas. 
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18. Apa saja masalah-masalah yang terjadi saat pelaksanaan program 

pemberdayaan itu berlangsung? 

Jawab: Manajerialnya yang kurang mksimal 

19. Bagaimana solusi memecahkan masalah saat pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan? 

Jawab: Solusi pemecahan masyarakatnya diadakan rapat dan 

dicarikan solusinya 

20. Bagaimanakah peningkatan pendapatan masyarakat setelah 

adanya PNPM mandiri? 

Jawab: Peningkatan pendapat ini di terima oleh si penerima 

manfaat contohya pada program kambing gadoh. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PARTISIPASI MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MELALUI 

PROGRAM PNPM-MANDIRI PERKOTAAN 

DI DESA SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

 

A. Identitas Subjek 

 Nama  : Supariyanto 

 Usia  : 44 

 Jenis kelamin : Laki-laki 

 Alamat  : Bangkong 

 Pekerjaan  : Penjual Gorengan 

B. Pertanyaan  

1. Bentuk Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 

1. Apa yang anda ketahui tentang PNPM mandiri? 

Jawab: Program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan 

masyarakat.  

2. Bagaimana sosialisasi tentang PNPM mandiri dimasyarakat? 

Jawab: saya kurang tau mas,soale saya baru tinggal disini mas… 

3. Bagaimana menurut bapak/ibu pelaksanaan PNPM Mandiri 

pedesaan yang ada di desa ini? 

Jawab: Cukup baik karena, semua warga terlibat dalam proses 

pelaksanaan program tersebut mas.. 

MASYARAKAT 
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4. Apa yang bapak rasakan dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan 

di desa ini? 

Jawab:  Saya banyak merasakan manfaatnya karena saya mendapat 

pinjaman modal dari program PNPM Mandiri 

5. Apakah bapak/ibu mengetahui apa saja jenis PNPM Mandiri 

pedesaan yang dilaksanakan di desa ini? 

Jawab: Pembuatan sumur, pembuatan talud, pavingnisasi, sewa 

tratak dan kambing bergulir, plesterisasi rumah warga miskin, 

Ekonomi Bergulir. 

6. Bagaimana musyawarah yang terjadi didesa tentang PNPM 

mandiri? 

Jawab: Musyawarah ini bisa saja dilakukan di tingkat kelurahan, 

melalui rapat RT atau RW mas… 

 

2. Partsipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri 

7. Partsisipasi apa yang bapak/ibu tunjukan dalam program PNPM 

Mandiri? 

Jawab: ikut gotong royong mas.. 

8. Apakah bapak/ibu selalu mengikuti musyawarah yang di adakan 

panita PNPM Mandiri? 

Jawab: Saya belum pernah ikut mas karena saya pendatang di 

desa ini 
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9. Darimana anggaran kegiatan/proyek yang di dapat? 

Jawab: setau saya dari pemerintah mas kalau masalah PNPM 

Mandiri 

10. Darimana ide atau gagasan itu muncul? 

Jawab: kemungkinan dari rapat” yang di adakan oleh panitia dan 

musyarah warga mas 

11. Menurut bapak/ibu, apa manfaat dari program pemberdayaan 

masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan di Kelurahan Sekaran? 

Jawab: Dana yang di gulirkan dalam program PNPM Mandiri 

merupakan bantuan yang sangat bearti untuk saya dan teman-

teman lainya untuk mengembangkan usaha. Dana ini saya 

gunakan sebagai tambahan modal, beli peralatan usaha yang 

selama ini belum sempat dibeli. 

12. Menurut bapak/ibu, apakah semua warga sudah merasakan 

manfaat dari program pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri 

perkotaan tersebut atau hanya beberapa warga saja yang 

merasakannya? 

Jawab: Menurut saya semua warga dapat merasakanya, jalan yang 

asalnya jelek menjadi bagus setelah adanya program PNPM 

Mandiri, warga yang semula kekurangan modal mendapat 

bantuan modal untuk mengembangkan usahanya, seperti saya ini 

mas.. 
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3. Dampak Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 

13. Menurut bapak/ibu apakah pendapatan masyarakat bertambah 

setelah adanya program PNPM Mandiri di Kelurahan Sekaran? 

Jawab: Pendapatan bertambah mas, karena bantuan dana dari 

PNPM Mandiri membantu penambahan modal dalam usaha. 

14. Apa yang bapak/ibu rasakan setelah adanya program PNPM 

Mandiri di Kelurahan Sekaran ini? 

Jawab: Saya rasa cukup baik mas.. warga sangat terbantu dengan 

adanya program-program dari PNPM Mandiri di kelurahan 

Sekaran ini, itu menurut pengamatan saya, kalau pengen tau lebih 

jelasnya Tanya warga yang asli sini mas.. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PARTISIPASI MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MELALUI 

PROGRAM PNPM-MANDIRI PERKOTAAN 

DI DESA SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

 

C. Identitas Subjek 

 Nama  : Maskuri 

 Usia  : 43 

 Jenis kelamin : Laki-laki 

 Alamat  : Bangkong 

 Pekerjaan  : Wiraswasta 

A. Pertanyaan  

1. Bentuk Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri 

1. Apa yang anda ketahui tentang PNPM mandiri? 

Jawab: Program PNPM Mandiri adalah program tingkat nasional 

yang berwujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan 

pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyarakat.  

2. Bagaimana sosialisasi tentang PNPM mandiri dimasyarakat? 

Jawab: Ya Lewat musyawarah masyarakat desa, rapat rt atau rw, 

mas… 

3. Bagaimana menurut bapak/ibu pelaksanaan PNPM Mandiri 

pedesaan yang ada di desa ini? 

MASYARAKAT 
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Jawab: Cukup baik mas.. 

4. Apa yang bapak rasakan dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan 

di desa ini? 

Jawab: mnurut saya itu contohnya pada program pavingnisasi 

warga dapat merasakan manfaatnya setelah program selasai di 

garap. 

5. Apakah bapak/ibu mengetahui apa saja jenis PNPM Mandiri 

pedesaan yang dilaksanakan di desa ini? 

Jawab: Pembuatan sumur, pembuatan talud, pavingnisasi, sewa 

tratak dan kambing bergulir mas, itu yang ada saat ini 

6. Bagaimana musyawarah yang terjadi didesa tentang PNPM 

mandiri? 

Jawab: Musyawarah ini bisa saja dilakukan di tingkat kelurahan, 

melalui rapat rt atau rw mas… 

 

2. Partsipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri 

7. Partsisipasi apa yang bapak/ibu tunjukan dalam program PNPM 

Mandiri? 

Jawab: yaa kalau ada yang bisa saya bantu dan saya bisa ya saya 

kerjakan mas.. 

8. Apakah bapak/ibu selalu mengikuti musyawarah yang di adakan 

panita PNPM Mandiri? 
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Jawab: Saya selalu mengikuti rapat mengenai perguliran ini 

karena saya ingin tahu seberapa besar dana yang di gunakan 

dalam program pavingisasi dan pembuatan talud. Saya juga dapat 

mengetahui besarnya dana yang di sediakan dalam proyek ini 

9. Darimana anggaran kegiatan/proyek yang di dapat? 

Jawab: pemerintah dan swadaya mbak, karna warga di tarik 

urunan 15.000 sampai 20.000 per KK untuk beli paving, semen 

pasir buat jalan dan talut mas… 

10. Darimana ide atau gagasan itu muncul? 

Jawab: Dari pendapat-pendapat atau gagasan masyarakat mas.. 

11. Menurut bapak/ibu, apa manfaat dari program pemberdayaan 

masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan di Kelurahan Sekaran? 

Jawab: Manfaatnya jalan menjadi bagus setelah di paving, warga 

bisa bergotong royong sehingga timbul rasa solidaritas antar 

warga. 

12. Menurut bapak/ibu, apakah semua warga sudah merasakan 

manfaat dari program pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri 

perkotaan tersebut atau hanya beberapa warga saja yang 

merasakannya? 

Jawab: menurut saya semuanya merasakan mas.. 

3. Dampak Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 

13. Menurut bapak/ibu apakah pendapatan masyarakat bertambah 

setelah adanya program PNPM Mandiri di Kelurahan Sekaran? 
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Jawab: Ya mungkin tergantung program yang di ikuti warga 

tersebut mbak, klo program kambing bergulir mungkin warga 

dapat merasakan tingkat pendapatan mas.. 

14. Apa yang bapak/ibu rasakan setelah adanya program PNPM 

Mandiri di Kelurahan Sekaran ini? 

Jawab: Ya jalan yang salnya jelek menjadi bagus, menurut saya 

program PNPM Mandiri sangat banyak manfaatnya bagi 

masyarakat khusunya di kelurahan sekaran mas.. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PARTISIPASI MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MELALUI 

PROGRAM PNPM-MANDIRI PERKOTAAN 

DI DESA SEKARAN KECAMATAN GUNUNGPATI KOTA SEMARANG 

 

A. Identitas Subjek 

 Nama  : Sawini 

 Usia  : 44 

 Jenis kelamin : Perempuan 

 Alamat  : Kampung Persen 

 Pekerjaan  : Wiraswasta 

B. Pertanyaan  

1. Bentuk Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri 

1. Apa yang anda ketahui tentang PNPM mandiri? 

Jawab: Program PNPM Mandiri pelaksanaan program-program 

penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat mas. 

2. Bagaimana sosialisasi tentang PNPM mandiri dimasyarakat? 

Jawab: Ya Lewat musyawarah masyarakat desa, rapat rt atau rw, 

mas… 

3. Bagaimana menurut bapak/ibu pelaksanaan PNPM Mandiri 

pedesaan yang ada di desa ini? 

Jawab: Cukup baik karena, semua warga terlibat dalam proses 

pelaksanaan program tersebut, itu yang saya tau mas. 

MASYARAKAT 
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4. Apa yang bapak rasakan dengan adanya PNPM Mandiri Pedesaan 

di desa ini? 

Jawab: lha waktu PNPM kemarin masuk di sini, warga bisa 

merasakan manfaatnya dalam semua kegiatan, contohnya pada 

program pavingnisasi warga dapat merasakan manfaatnya setelah 

program selasai di garap. 

5. Apakah bapak/ibu mengetahui apa saja jenis PNPM Mandiri 

pedesaan yang dilaksanakan di desa ini? 

Jawab: Pembuatan sumur, pembuatan talud, pavingnisasi, sewa 

tratak dan kambing bergulir, plesterisasi rumah warga miskin, setuu 

saya Cuma itu mas. 

6. Bagaimana musyawarah yang terjadi didesa tentang PNPM 

mandiri? 

Jawab: Musyawarah ini bisa saja dilakukan di tingkat kelurahan, 

melalui rapat RT atau RW mas.. 

 

2. Partsipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat 

(Pnpm) Mandiri 

7. Partsisipasi apa yang bapak/ibu tunjukan dalam program PNPM 

Mandiri? 

Jawab: lha waktu PNPM kemarin masuk di sini, warga yang 

kerja, semuanya terlibat, ada yang angkat batu dari atas, ada yang 



 

 

 

 

124 

ngaduk semen, ada yang plester. Kalo yang perempuan bikinin 

minum aja 

8. Apakah bapak/ibu selalu mengikuti musyawarah yang di adakan 

panita PNPM Mandiri? 

Jawab: Saya sih tidak pernah ikut kumpul-kumpul dan rapat. 

Repot mas, kami kerja sampe sore. Tapi kalo ada urunan, kami 

tidak protes koq mas, yo buat kepentingan bersama. Terkadang 

urunannya 15.000 sampai 20.000 per KK untuk beli paving, 

semen pasir buat jalan dan talut, mungkin itu yang bisa saya 

ceritakn mas. 

9. Darimana anggaran kegiatan/proyek yang di dapat? 

Jawab: Dari pemerintah dan swadaya mas, karna setiap warga di 

tarik iuran 

10. Darimana ide atau gagasan itu muncul? 

Jawab: Dari rapat-rapat yang di adakan oleh panitia dan musyarah 

warga mas.. 

11. Menurut bapak/ibu, apa manfaat dari program pemberdayaan 

masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan di Kelurahan Sekaran? 

Jawab: Manfaatnya jalan menjadi bagus setelah di paving, warga 

juga bisa menikmati sarana prasarana yang baik 

12. Menurut bapak/ibu, apakah semua warga sudah merasakan 

manfaat dari program pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri 
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perkotaan tersebut atau hanya beberapa beberapa warga saja yang 

merasakannya? 

Jawab: Menurut saya semua warga dapat merasakanya, jalan yang 

semua jelek menjadi bagus setelah adanya program PNPM 

Mandiri mas 

3. Dampak Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 

13. Menurut bapak/ibu apakah pendapatan masyarakat bertambah 

setelah adanya program PNPM Mandiri di Kelurahan Sekaran? 

Jawab: Ya mungkin tergantung program yang di ikuti warga 

tersebut mas, klo program kambing bergulir mungkin warga dapat 

merasakan tingkat pendapatan. 

14. Apa yang bapak/ibu rasakan setelah adanya program PNPM 

Mandiri di Kelurahan Sekaran ini? 

Jawab: Yang saya rasakan cukup baik terutama bentuk kegiatan 

sosial di Sekaran adalah plesterisasi rumah warga miskin karena 

Salah satu rumah warga miskin yang diplester adalah rumah milik 

Mbah Srinah, seorang jompo umur 80 tahun, dia adalah ibu saya, 

pengerjaan plester lantai rumah milik Mbah Sarinah dikerjakan 

oleh warga setempat secara bergotong royong. PNPM hanya 

menyediakan semen, pasir,dan papan. Sedangkan Saya 

menyediakan makan untuk warga yang bekerja 
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DOKUMENTASI GAMBAR 

 

 

 

 Bentuk Kegiatan Lingkungan PNPM MP 
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Bentuk Kegiatan Sosial PNPM MP 
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Partisipasi warga dalam rapat PNPM MP 

 

Partisipasi warga dalam pelaksanaan kegiatan lingkungan PNPM MP 

  

 

 


