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Kata kunci: BKM,KSM 

 

Penelitian ini dilatar belakangi atas tingginya angka kemiskinan di Indonesia. 

Pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu cara untuk mengentaskan 

kemiskinan, melalui PNPM Mandiri Pariwisata pemerintah berharap bisa 

mengentaskan kemiskinan. BKM merupakan lembaga yang akan menjadi 

penyambung lidah antara masyarakat dengan PNPM. KSM merupakan kelompok 

swadaya masyarakat yang akan melaksanakan program dari PNPM. Permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Seperti apa profil BKM Langgeng 

Joyo, 2) Partisipasi anggota KSM dalam mengembangkan desa wisata, dan 3) faktor 

pendukung dan penghambat program. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Subyek penelitian terdiri dari dua orang anggota BKM, satu pengelola PNPM 

Mandiri Pariwisata, dan tiga orang penerima manfaat. Teknik analisis data dalam 

penelitian menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian yakni; 1) BKM “Langgeng Joyo” 

beranggotakan 9 orang yang dipilih langsung oleh masyarakat dan bertujuan untuk 

memberdayakan masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Kandri dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga 

dibidang pariwisata. 2) Bentuk program PNPM Mandiri Pariwisata dalam 

memberdayakan masyarakat dilaksanakan melalui KSM yang dibuat oleh 

masyarakat. Pada tahun pertamanya, KSM yang telah dibentuk adalah KSM Griya 

Asri, KSM Catur Langgeng Budaya, dan KSM Pandu Wisata Jaya. Keseluruhan 

program yang dilaksanakan oleh KSM merupakan paritisipasi aktif dari masyarakat. 

3) Faktor pendukung dan penghambat program berasal dari intern dan ekstern, faktor 

intern meliputi motivasi untuk berpartisipasi, sedangkan faktor ekstern yakni 

perkembangan zaman dan juga adanya pro dan kontra di masyarakat.    

Saran yang disampaikan adalah BKM “Langgeng Joyo” untuk lebih bisa 

memberikan motivasi kepada masyarakat yang sampai saat ini masih apatis dengan 

program PNPM Mandiri. KSM bidang pariwisata yang telah berjalan diharapkan bisa 

lebih memperluas jaringan atau kemitraan dengan pihak luar agar bisa digunakan 

sebagai salah satu alternatif promosi desa wisata Kandri. BKM juga diharapkan bisa 

segera menyelesaikan masalah urgen agar pemanfaatan program bisa lebih terasa 

secara keseluruhan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

The Millennium Development  Goals (MDGs) yang digagas pada saat KTT 

Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000 dinilai belum 

mencapai tujuan secara optimal. Tak hanya itu, program Masterplan Percepatan dan 

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) juga dinilai belum bisa 

mengentaskan angka kemiskinan dan kelaparan. Kemiskinan di Indonesia dapat 

dilihat dari tiga pendekatan, yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan alamiah, dan 

kesenjangan antar wilayah. Pada prinsipnya urbanisasi dan kemiskinan merupakan 

permasalahan kronis yang sulit dipecahkan. Lingkaran setan (vicious circle) 

kemiskinan merupakan beban berat dan semakin lama menjelma menjadi gunung es 

yang makin tinggi. Permasalahan tersebut sekaligus menyimpan misteri 

pembangunan antara lain ketimpangan sosial yang semakin meluas di kawasan 

perkotaan (Sulistiyani, 2004:18).  

Disebutkan dalam peraturan persiden No. 15 Tahun 2010 tentang koordinasi 

penanggulangan kemiskinan pasal 1 bab 2 menyatakan bahwa  “Program 

penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan 
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usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan 

kegiatan ekonomi.” 

Fenomena kemiskinan yang terjadi di perkotaan dan pedesaan ini 

membutuhkan intervensi pemberdayaan. Proses pemberdayaan hendaknya dapat 

dituangkan dalam bentuk program aksi yang jelas disertai oleh langkah-langkah 

pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan tersebut adalah untuk meningkatkan derajat 

hidup masyarakat, kesejahteraan dan keseimbangan di dalam banyak segi kehidupan 

baik lingkungan fisik maupun sosial.   

Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga 

hal, yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), 

dan terciptanya kemandirian. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan tidak saja terjadi 

pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang 

memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai mandiri 

(Suryana. 2006:12).  

Kemadirian masyarakat yang terbentuk secara luas sangat potensional untuk 

memberikan kontribusi berharga di dalam pengelolaan lingkungan, pemukiman, dan 

prasarana wilayah, sektor informal, sosial budaya, dan pendidikan yang merupakan 

sektor penting atau pengembangan wilayah sebagai bagian integral dari program-

program pembangunan Nasional Indonesia (Sulistiyani, 2004:19). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dave Adamson and Richard 

Bromiley dalam International Jurnal of Sosiology and Social Policy dengan judul 
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“Community Empowerment: Learning From Practice in Community Regeration” 

menyebutkan bahwa: 

“the research has established that community member are able to engage 

with and participate in processes and mechanisms of community 

empowerment. The concept of active citizen is meaningful and there are 

local residents in even the most debilitated communities who are 

enthusiastic fot the opportunity to influence local future. We have also 

identified that they require support to achieve meaningful engagement 

with the public sector and that such would represent a significant human 

resource if empowerment is to be delivered in all our communities. ” 

(International Journal of Public Sector Management, Vol. 26 Iss: 3, 

pp.190 - 202). 

 

Dapat diartikan bahwa “penelitian telah menetapkan bahwa anggota masyarakat 

dapat terlibat dan berpartisipasi dalam proses dan mekanisme pemberdayaan 

masyarakat. Konsep warga Negara yang aktif sangat berarti dan ada penduduk 

setempat bahkan masyarakat yang paling lemah yang antusias atas kesempatan untuk 

memperngaruhi masa depan lingkungan setempat. Kami juga telah mengidentifikasi 

bahwa mereka membutuhkan dukungan untuk mencapai keterlibatan yang berarti 

dengan sektor publik dan dukungan tersebut akan mewakili sumber daya manusia 

yang handal jika pemberdayaan yang akan disampaikan dalam semua masyarakat 

kita.” 

Berdasarkan pada penelitian tersebut, telah jelas dikatakan bahwa untuk 

memberdayakan masyarakat kita harus melibatkan masyarakat dalam setiap 

prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan juga evaluasi. 

Selain itu, dukungan dari pemerintah dan adanya mitra kerja juga sebagai faktor 

utama dalam keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat. 
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Berbagai usaha pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan 

memberdayakan masyarakat  telah banyak, akan tetapi masih belum memberikan 

hasil yang memuaskan. Pemerintah pusat dalam pelaksanaannya menilai bahwa 

program dengan sistem pembangunan buttom up planning sebagai program yang 

berhasil, salah satunya adalah program PNPM Mandiri. Pada PNPM Mandiri 

dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan 

unsur masyarakat, melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan 

evaluasi. Pada tanggal 30 April 2007 PNPM Mandiri diluncurkan di Kota Palu 

Provinsi Sulawesi Tenggah oleh Presiden. Pada saat itu PNPM yang diluncurkan 

hanya mencakup PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pedesaan yang 

merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya. Sejak tahun 2008, 

dikembangkan pula PNPM yang sifatnya sektoral, dalam artian tidak sepenuhnya 

open menu namun sudah terfokus pada sektor tertentu, yaitu: PNPM PUAP (Program 

Usaha Agro Bisnis), PNPM KP (Kelautan dan Perikanan), PNPM Pariwisata, dan 

PNPM Permukiman. 

PNPM Mandiri Pariwisata sendiri menyediakan fasilitas pemberdayaan 

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

Langsung Masyarakat (BLM). Dalam PNPM Mandiri Pariwisata, seluruh anggota 

masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipasif, mulai 

dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan 

dana, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestarian yang sesuai dengan 
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kebutuhan paling prioritas di desanya sehingga masyarakat bukan hanya sebagai 

objek tetapi juga sebagai sujek pembangunan 

PNPM Mandiri Pariwisata mengajak masyarakat belajar menemukan kebutuhan 

akan organisasi masyarakat melalui serangkaian refleksi.  Langkah yang dilakukan 

adalah dengan adanya pembangunan organisasi swadaya dalam suatu kelompok 

masyarakat sebagai salah satu partisipasi dalam proses pembangunan msyarakat.  

Organisasi yang berciri swadaya dan sosial ini dibangun dan dibubarkan atas dasar 

kesepakatan warga daerah setempat, sehingga pada umumnya bersifat non-partisan 

dan otonom di tengah berbagai lembaga di sekitarnya. Lembaga tersebut sering 

disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), (Nes, 2008:01).  

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ini merupakan suatu kelembagaan 

yang dirancang untuk dapat memotori pembangunan kembali kehidupan masyarakat 

yang mandiri yang mampu mengatasi kemiskinannya. BKM dalam upayanya untuk 

memotori kehidupan dan pembangunan kembali masyarakat agar mampu terentaskan 

dari kemiskinan melalui berbagai program yang langsung dilaksanakan oleh 

masyarakat. Dalam pelaksanaan program tersebut, dibentuk suatu kelompok yang 

nantinya akan bertanggung jawab atas program yang akan dilaksanakan, kelompok 

tersebut sering disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela 

dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, 



6 

 

 

 

kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki 

kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Indah Dwi Lestari dan Agung 

Sugiri dengan judul “Peran Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Penanganan 

Pemukiman Kumuh Di Podosugih, Kota Pekalongan” menyebutkan bahwa “upaya 

peningkatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok BKM yaitu memberikan 

pinjaman dana bergulir. Tujuan dari kegiatan ini yaitu menjadi masyarakat yang 

produktif sehingga mereka mampu dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Dengan 

asumsi, jika penduduk mampu secara ekonomi maka akan lebih peduli dengan 

lingkungan. Tidak semata-mata mencari nafkah dan melalaikan kewajibannya 

menjaga lingkungan. Dana bergulir ini digunakan untuk mendirikan usaha baru 

maupun mengembangkan usaha yang sudah ada,” (Lestari 2013:36-37). 

Selain itu, dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Andika Putra dengan judul 

“Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) (Studi 

pada Kelurahan Sei Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, 

Sumatera Utara)” menyebutkan bahwa “Untuk kegiatan sosial yang berupa santunan 

anak kurang mampu dan orang-orang jompo realisasi penggunaan dana yang sesuai 

dengan laporan keuangan KSM adalah sebesar Rp 15.150.000,00. Untuk kegiatan 

ekonomi dana dipergunakan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan seperti: pelatihan 

menjahit, mengemudi, montir, salon, dan reparasi HP. Dana untuk kegiatan ekonomi 

ini sebesar Rp 34.800.000,00 yang perinciannya dapat dilihat di penyajian data. 
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Adapun dana untuk kegiatan lingkungan adalah sebesar Rp 48.050.000,00. dana ini 

digunakan untuk proyek betonisasi jalan yang diadakan di 10 lingkungan. Masing-

masing lingkungan mendapatkan dana sesuai dengan ukuran jalan yang akan dibeton 

dan perinciannya dapat dilihat di penyajian data,” (Putra 2009:83). 

Dilatarbelakangi oleh kedua penelitian tersebut, telah terlihat bahwa Badan 

Keswadayaan Masyarakat (BKM) sangat berpengaruh dalam perkembangan 

masyarakat miksin dalam suatu daerah. Pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya 

BKM tersebut adalah dengan bermunculannya KSM yang siap untuk menjalankan 

program yang diadakan oleh BKM. 

Salah satu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang sampai saat ini 

berjalan dengan baik dan maju adalah BKM “Langgeng Joyo” yang terletak di 

Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati. BKM “Langgeng Joyo” telah berdiri 

selama 6 tahun dengan berbagai program yang telah dilaksanakan sesuai dengan 

rencana yang tercantum dalam PJM Pronangkis 2007-2010, PJM Pronangkis 2010-

2013, dan pada saat ini merupakan tahun ketiga dari PJM Pronangkis Tahun 2013. 

Sejak pertama kali berdiri, BKM Langgeng Joyo telah berhasil membentuk lebih dari 

50 KSM yang bergerak di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. 

BKM “Langgeng Joyo” Unit Pengelolaan bidang Pariwisata Desa Wisata 

Kandri mempunyai tugas pokok dan fungsinya antara lain mengelola, memelihara, 

memanfaatkan serta melestarikan Potensi Desa Wisata Kandri. BKM “Langgeng 

Joyo” merupakan salah satu lembaga bentukan dari PNPM Mandiri Pariwisata. 
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Program yang sudah berjalan selama ini diantaranya adalah pengadaan peralatan 

pariwisata dan pelatihan. Selain itu, di Kelurahan Kandri telah dibentuk juga 

beberapa KSM yang bertujuan untuk menjadi wadah bagi warga masyarakat untuk 

mengembangkan potensi, baik potensi diri maupun potensi dari lingkungan 

sekitarnya.  

Kelurahan Kandri merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan 

Gunung Pati Kota Semarang, Kelurahan Kandri memiliki luas wilayah ± 245,490 Ha. 

Kelurahan Kandri terdiri atas 4 Rw dengan 26 Rt. Sedangkan jumlah penduduk 

Kelurahan Kandri 3.797 orang dengan 1.093 KK dan 230 orang diantaranya termasuk 

dalam golongan warga miskin. Kelurahan Kandri merupakan salah satu bentukan 

Desa Wisata yang sampai saat ini masih dalam proses pengembangan. Kelurahan 

Kandri terdiri dari 4 Rw dengan potensi dan ciri khas wisata tersendiri. Di antaranya 

di RW I ada wisata edukasi yang akan dijadikan sebagai kampung Inggris dan 

pendidikan alam, RW II sebagai arena perkebunan dan lokasi outbond, RW III 

sebagai kawasan budaya, dan di RW IV banyak warung makanan khas berpotensi 

sebagai wisata kuliner. 

Berdasarkan uraian diatas maka membuat peneliti semakin tertarik untuk 

melakukan penelitian di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Langgeng Joyo. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “Partisipasi Anggota 

Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa Wisata Melalui 

Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota Semarang”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan 

masalah yang ingin diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana profil BKM Langgeng Joyo di Kelurahan Kandri Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang?  

2. Bagaimana partisipasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat dalam 

melaksanakan program BKM di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati 

Kota Semarang? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat partisipasi anggota KSM dalam 

mengembangkan desa wisata di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang? 

1.3 TUJUAN 

Setelah rumusan masalah dibuat, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan profil BKM Langgeng Joyo di Kelurahan Kandri 

Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. 

2. Mendeskripsikan partisipasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat dalam 

melaksanakan program BKM di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati 

Kota Semarang. 
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3. Mendeskripsikan pendukung dan penghambat partisipasi anggota KSM dalam 

mengembangkan desa wisata di Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati 

Kota Semarang. 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

Berdasarkan tujuan penelitian, penulis dapat menarik manfaat hasil penelitian 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran yang dapat 

menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan Kelompok 

Swadaya Masyarakat. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Sebagai informasi ilmiah untuk pengembangan keilmuan dibidang 

pemberdayaan masyarakat melalui KSM. 

b. Dengan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang 

berikutnya. 

1.5 PENEGASAN ISTILAH 

Penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti 

apa partisipasi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat dalam mengembangkan desa 

wisata melalui Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Kandri Kota 

Semarang, maka agar tidak terjadi salah penafsiran dalam penelitian ini, perlu 

dijelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
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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 tentang keterlibatan KSM bidang 

pariwisata dalam mengembangkan desa wisata Kandri. 

1.5.2 Kelompok Swadaya Masyarakat  

Kelompok Swadaya Masyarakat disingkat KSM adalah kumpulan 

orang/masyarakat yang menyatukan diri secara sukarela dalam  kelompok  

dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya kepentingan  dan kebutuhan yang 

sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin 

dicapai. 

KSM dalam penelitian ini terfokus untuk mengetahui sejauh mana partisipasi 

KSM dalam melaksanakan program yang telah dirancang dan dilaksanakan bersama 

BKM Langgeng Joyo. 

1.5.3 Desa Wisata 

Desa wisata dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah pedesaan yang memiliki 

potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik 

lingkungan alam pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat, yang dikelola 
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dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung 

wisatanya. Selanjutnya desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, 

akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan 

masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku  (Nuryanti, 

1993:25). 

Desa wisata dalam penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana 

keikutsertaan KSM dalam melaksanakan, memanfaatkan, mengembangkan desa 

wisata Kandri.  

1.5.4 Badan Keswadayaan Masyarakat 

Badan Keswadayaan Masyarakat merupakan lembaga masyarakat warga (civil 

society organization), yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah 

masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, 

yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar, dalam upaya 

masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (civil 

society), yang dibangun dan dikelola berlandaskan nilai-nilai universal (value based) 

(Pedoman BKM, 2005). 

Badan Keswadayaan Masyarakat dalam penelitian ini adalah tentang BKM 

sebagai motor penggerak masyarakat untuk ikut serta dalam pengembangan desa 

wisata dengan pembentukan KSM di Kelurahan Kandri. 

 

 

http://www.p2kp.org/pustakadetil.asp?mid=29&catid=1&
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1.6 Sistematika Skripsi 

Penelitian ini disusun dengan mengunakan sistematika yang terdiri dari tiga 

bagian yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian 

pendahuluan skripsi terdiri atas judul skripsi, abstrak, lembar pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar 

lampiran. Bagian kedua adalah isi skripsi yang terdiri atas lima bab yang dapat dirinci 

sebagai berikut : 

Bab satu yaitu pendahuluan, yang memuat latar belakang,  rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi.  

Bab dua menguraikan landasan teori. Diawali dengan uraian tentang parisipsi, 

kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang partisipasi, KSM, desa wisata dan 

BKM.. 

Bab tiga yaitu metode penelitian, meliputi  jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode keabsahan data, dan 

metode analisis data yang digunakan. 

Bab empat menguraikan tentang hasil laporan hasil penelitian, penyajian dan analisis 

data dan dilanjutkan dengan pembahasan hasil penelitian. 

Bab lima yaitu penutup, dibahas kesimpulan yang didasarkan atas hasil penelitian, 

kemudian dilanjutkan dengan saran yang sekaligus merupakan akhir dari penulisan 

skripsi.  
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Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang diperlukan 

sebagai bahan acuhan dalam penulisan skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Partisipasi  

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” adalah pengambilan 

bagian atau pengikutsertaan. Davis dalam Syamsi (1986:114) mendefinisikan 

partisipasi sebagai berikut “participation is defined as mental and emotional 

involvement of persons in group situations that encourage them to contribute to 

group goals and share responsibility for them”. Dari pengertian tersebut, partisipasi 

adalah keterlibatan individu baik secara mental dan emosi dalam situasi kelompok 

guna berkontribusi untuk bersama-sama mencapai tujuan kelompok dan bersama-

sama mempertanggung jawabkannya. Dalam defenisi tersebut kunci pemikirannya 

adalah keterlibatan mental dan emosi. 

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. 

Coyen (1991:154-155) menyebutkan bahwa ada tiga alasan utama mengapa 

partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang sangat penting. Pertama, partisipasi 

masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, 
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kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program 

pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih 

mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam 

proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk 

proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. 

Ketiga, timbulnya anggapan bahwa mereka mempunyai hak untuk “urun rembug” 

dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.  

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan, maka dapat kita 

pahami bahwa paritisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan atau program yang akan 

atau sedang berlangsung di daerahnya sehingga bisa mengatasi masalah sosial yang 

sedang terjadi. Selain itu partisipasi juga bisa digunakan untuk mencapai tujuan yang 

sedang direncanakan agar bisa terjadi perubahan di lingkungan tempat tinggal 

mereka. 

2.1.1 Bentuk partisipasi 

Bentuk partisipasi yang nyata yaitu : 

a. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi 

pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan. 

b. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta 

benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas. 

c. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk 

pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. 
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d. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang 

dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya 

e. Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, 

pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun 

untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya 

dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan 

kegiatan yang diikutinya. 

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembagunan ada 

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

masyarakat dalam pembangunan terbagi atas tiga tahap, yaitu: 

a. Partisipasi dalam tahap perencanaan (idea planning stage). Partisipasi dalam 

tahap ini merupakan pelibatan seseorang atau masyarakat pada tahap penyusunan 

rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu 

kegiatan/proyek.  

b. Partisipasi dalam pelaksanaan (implementation stage). Paritipasi dalam tahap ini 

merupakan pelibatan seseorang atau masyarakat pada tahap pelaksanaan suatu 

proyek/program. 

c. Partisipasi dalam pemanfaatan (utilitazion stage). Partisipasi dalam tahap ini 

merupakan pelibatan seseorang atau kelompok pada tahap pemanfaatan dan 

pemeliharaan proyek/program setelah dikerjakan.  

Sementara Ndraha (1990:103-104) membagi bentuk atau tahap partisipasi 

menjadi 6 bentuk/tahapan, yaitu: 
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a. Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain (contact change) sebagai 

salah satu titik awal perubahan sosial; 

b. Patisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap 

informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), 

mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya; 

c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan; 

d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan; 

e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil 

pembangunan; dan 

f. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam 

menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan 

sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa dalam partisipasi terdapat 

unsur-unsur sebagai berikut : 

1. Keterlibatan warga masyarakat dalam segala kegiatan yang dilaksanakan dalam 

proses pengembangan daerah. 

2. Kemauan warga masyarakat untuk merespon dan berkreasi dalam kegiatan yang 

dilaksanakan di lingkungan masyarakat. 

Partisipasi yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah tentang 

bagaimana dan seberapa besar partisipasi yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan 

Masyarakat “Langgeng Joyo” dalam merencanakan, melaksanakan, memanfaatkan 
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dan mengevaluasi program yang direncanakan sehingga dapat mengembangkan dan 

memandirikan masyarakat di Kelurahan Kandri. 

2.1.2 Prinsip-Prinsip Partisipasi 

Sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipasi yang 

disusun oleh Department for International Development (DFID) (dalam Monique 

Sumampouw, 2004: 106-107) adalah: 

a. Cakupan : Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena 

dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan. 

b. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership): Pada dasarnya setiap orang 

mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk 

menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun 

dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak. 

c. Transparansi : Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan 

iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. 

d. Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership) : Berbagai pihak 

yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan 

untuk menghindari terjadinya dominasi. 

e. Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility): Berbagai pihak 

mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya 

kesetaraan kewenangan (Sharing Power) dan keterlibatannya dalam proses 

pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya. 
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f. Pemberdayaan (Empowerment) : Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari 

segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui 

keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar 

dan saling memberdayakan satu sama lain. 

g. Kerjasama : Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk 

saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, 

khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia. 

2.1.3 Tipe Partisipasi  

Tabel 2.1 

Tipologi Partisipasi 

No Tipologi Karakteristik 

1 Partisipasi pasif/ 

manipulatif 

2.1.3.1 Masyarakat berpartisipasi dengan cara 

diberitahu apa yang sedang atau telah 

terjadi; 

2.1.3.2 Pengumuman sepihak oleh manajemen 

atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan 

tanggapan masyarakat; 

2.1.3.3 Informasi yang dipertukarkan terbatas 

pada kalangan profesional di luar kelompok 

sasaran. 

2 Partisipasi dengan cara 

memberikan informasi 

1. Masyarakat berpartisipasi dengan cara 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian 

seperti dalam kuesioner atau sejenisnya; 

2. Masyarakat tidak punya kesempatan untuk 

terlibat dan memengaruhi proses 

penyelesaian; 
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3. Akurasi hasil penelitian tidak dibahas 

bersama masyarakat. 

3 Partisipasi melalui 

konsultasi 

1. Masyarakat berpartisipasi dengan cara 

berkonsultasi; 

2. Orang luar mendengarkan dan membangun 

pandangan-pandangannya sendiri untuk 

kemudian mendefinisikan permasalahan dan 

pemecahannya, dengan memodifikasi 

tanggapan-tanggapan masyarakat; 

3. Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan 

bersama; 

4. Para profesional tidak berkewajiban 

mengajukan pandangan-pandangan 

masyarakat (sebagai masukan) untuk 

ditindak lanjuti. 

4 Partisipasi untuk insentif 

materil 

1. Masyarakat berpartisipasi dengan cara 

menyediakan sumber daya seperti tenaga 

kerja, demi mendapatkan makanan, upah, 

ganti rugi, dan sebagainya; 

2. Masyarakat tidak dilibatkan dalam 

eksperimen atau proses pembelajarannya; 

3. Masyarakat tidak mempunyai andil untuk 

melanjutkan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan pada saat insentif yang 

disediakan/diterima habis. 

5 Partisipasi fungsional 1. Masyarakat berpartisipasi dengan 

membentuk kelompok untuk mencapai 

tujuan yang berhubungan dengan proyek; 
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2. Pembentukan kelompok (biasanya) setelah 

ada keputusan-keputusan utama yang 

disepakati; 

3. Pada awalnya, kelompok masyarakat ini 

bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) 

tetapi pada saatnya mampu mandiri. 

6 Partisipasi interaktif 1. Masyarakat berpartisipasi dalam analisis 

bersama yang mengarah pada perencanaan 

kegiatan dan pembentukan lembaga sosial 

baru atau penguatan kelembagaan yang 

telah ada; 

2. Partisipasi ini cenderung melibatkan metode 

inter-disiplin yang mencari keragaman 

perspektif dalam proses belajar yang 

terstruktur dan sistematik; 

3. Kelompok-kelompok masyarakat 

mempunyai peran kontrol atas keputusan-

keputusan mereka, sehingga mereka 

mempunyai andil dalam seluruh 

penyelenggaraan kegiatan. 

7 Self mobilization 1. Masyarakat berpartisipasi dengan 

mengambil inisiatif secara bebas (tidak 

dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk 

mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai 

yang mereka miliki; 

2. Masyarakat mengembangkan kontak dengan 

lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan 

bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya 
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yang dibutuhkan; 

3. Masyarakat memegang kendali atas 

pemanfaatan sumberdaya yang ada. 

Sumber: Mardikanto (2012:88-90) 

 

2.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi  

Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan 

program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. 

Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan 

penghasilan. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program 

juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin 

yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, 

yaitu: 

a. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga 

masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat 

dengan sistem di luarnya; 

b. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, 

pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang 

menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi 

masyarakat; 
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c. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur 

sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong 

terjadinya partisipasi sosial; 

d. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga 

masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan 

mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau 

kelompok. 

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam upaya 

pengembangan wilayah dan daerahnya dapat berimbas baik manakala faktor-faktor 

tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan ketika ada masalah dapat diselesaikan 

dengan baik pula. Begitu pula dalam pengembangan Desa Wisata yang berada di 

Kelurahan Kandri, ketika partisipasi BKM “Langgeng Joyo” bisa dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat dan bisa membantu proses pengembangan Desa Wisata 

maka akan bisa menambah semangat warga dalam mengembangkan potensi 

daerahnya dan bisa lebih mengenalkan lagi Desa Wisata Kandri ke masyarakat luas. 

2.2 Kelompok Swadaya Masyarakat 

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah suatu kelembagaan atau 

lembaga yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri 

yang mampu mengatasi kemiskinannya. Lembaga ini mengemban misi untuk 

menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama 

warga agar saling bekerjasama demi kebaikan bersama. 
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BKM dalam mengemban misinya untuk menumbuhkan kembali ikatan-ikatan 

sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerjasama demi 

kebaikan bersama dan untuk mencapai tujuannya dalam mengentaskan kemiskinan 

membangun sebuah kelompok yang akan bersama-sama merancang, melaksanakan, 

memanfaatkan, dan mengevaluasi program. Kelompok tersebut dibentuk oleh inisiatif 

warga untuk ikut serta dalam pembangunan daerahnya dan pengentasan kemiskinan. 

Kelompok ini sering disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah kumpulan orang/masyarakat 

yang menyatukan diri secara sukarela dalam  kelompok  dikarenakan adanya ikatan 

pemersatu, yaitu adanya kepentingan  dan kebutuhan yang sama, sehingga dalam 

kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai. 

KSM merupakan kegiatan awal proses pembelajaran di tingkat masyarakat 

bertumpu pada kelompok. Kegiatan ini merupakan proses identifikasi dan penentuan 

kelompok masyarakat yang akan didampingi. Keputusan apakah satu kelompok bisa 

didampingi atau tidak harus merupakan kesepakatan bersama seluruh anggota 

kelompok dan pelaku program penanggulangan kemiskinan ditingkat kelurahan/desa. 

Dengan adanya KSM akan menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat 

untuk memperkuat kembali ikatan-ikatan pemersatu sebagai media membangun 

solidaritas sosial sehingga masyarakat mampu memecahkan persoalan-persoalan 

bersama secara mandiri melalui pembelajaran bertumpu pada kelompok. 

 KSM dibentuk oleh masyarakat dan beranggotakan masyarakat itu sendiri. 

Organisasi ini biasanya dibentuk berdasarkan kepentingan tertentu atau sebagai 
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wadah bagi suatu kelompok yang ada dalam masyarakat. Organisasi kemasyarakatan 

ini misalnya, Lembaga Adat, Karang Taruna, PKK, Kelompok Tani, Kelompok 

Nelayan, Kelompok  pedagang dan sejenisnya yang sungguh – sungguh mengemban 

dan mengupayakan perwujudan kepentingan masyarakat desa/kelurahan. KSM bisa 

merupakan pengembangan dari organisasi kemasyarakatan yang sudah ada atau 

pembentukan organisasi baru. 

KSM yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri mempunyai filosofi, yaitu 

”KSM adalah yang mengusulkan/merencanakan, melaksanakan dan memanfaatkan 

dan memelihara sarana dan prasarananya sendiri”. Artinya bahwa KSM sendirilah 

yang merencanakan kegiatannya, melaksanakan proses pembangunan apa yang sudah 

direncanakannya, memanfaatkan dan memelihara hasil kegiatan pembangunan. 

2.2.1 Tujuan Pembentukan KSM 

Terwujudnya kelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berdaya 

dan mampu memecahkan persoalan mereka secara mandiri. Untuk mencapai tujuan 

tersebut dapat dicapai dengan tujuan antara sebagai berikut: 

a. Tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk memperkuat kembali 

ikatan-ikatan pemersatu sebagai media membangun solidaritas sosial melalui 

pembelajaran bertumpu pada kelompok. 

b. Masyarakat memahami tujuan KSM, nilai dan prinsip dasar yang diusung 

KSM, peran dan fungsi KSM, kriteria anggota KSM, dan aturan main KSM. 

c. Kelompok masyarakat yang bersepakat terlibat dalam program penanggulangan 

kemiskinan menyusun tujuan, struktur, aturan main serta kegiatan KSM-nya. 
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d. Membangun dan menerapkan nilai-nilai kemasyarakatan dan kemanusiaan 

dalam kegiatan KSM sebagai dasar dalam pengembangan modal sosial. 

e. Berfungsinya aturan main tanggung renteng, keswadayaan modal, dll. 

2.2.2 Prinsip-prinsip KSM 

Agar KSM dalam PNPM Mandiri Pariwisata benar-benar menjadi wadah bagi 

pemberdayaan anggota-anggotanya, maka ada beberapa prinsip yang perlu sepakati, 

yang bisa dijadikan pedoman di internal KSM, antara lain : 

a. Karakter saling mempercayai dan saling mendukung. Melalui pengembangan 

karakter tersebut, bisa mendorong para anggota untuk mengekspresikan 

gagasan, perasaan dan kekhawatirannya dengan nyaman. Dengan demikian, 

setiap anggota KSM memiliki keleluasaan mengungkapkan pemikiran dan 

pendapat, serta mampu mengajukan usul dan saran yang perlu dijadikan 

pembahasan dalam rapat kelompok tanpa adanya rasa segan atau adanya 

hambatan psikologis lainnya. 

b. Mandiri dalam membuat keputusan. Melalui kebersamaan kelompok, maka 

secara mandiri dimungkinkan adanya proses pengambilan keputusan melalui 

kesepakatan yang diambil oleh kelompok itu sendiri. Keputusan kelompok 

lazimnya merupakan hasil dari permusyawaratan bersama dan tidak 

diperkenankan adanya dominasi dari perorangan atau beberapa orang yang 

bersifat pemaksaan kehendak atau intervensi dari pihak manapun. Kelompok 

juga berwenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan 

keputusan bersama. 



28 

 

 

c. Mandiri dalam menetapkan kebutuhan. Melalui basis kelompok, 

dimungkinkan terjadinya proses belajar bersama yang lebih efisien dan 

efektif, sehingga peningkatan dan penguatan kapasitas KSM terkait dengan 

pengembangan kemampuan/kapasitas para anggotanya sesuai dengan 

kebutuhan-kebutuhannya dapat berjalan, misalnya dalam hal peningkatan 

kesejahteraan, peningkatan wawasan dan pengetahuan, serta ketrampilan, baik 

secara individual maupun kelompok. 

d. Partisipasi yang nyata. Melalui basis kelompok, peluang setiap anggota untuk 

memberikan kontribusi kepada kelompok atau anggota kelompok yang 

lainnya, sebagai wujud komitmen kebersamaan dapat berjalan. Dengan 

demikian, potensi untuk menumbuhkan keswadayaannya dalam wujud 

partisipasi nyata terbuka luas. 

2.2.3 Peran dan Fungsi KSM 

Secara konseptual, dalam berkelompok masyarakat bisa mengambil banyak 

manfaat darinya. Oleh karena itu, keberadaan KSM diharapkan bisa memenuhi 

kebutuhan materiil maupun psikologis warga masyarakat. Sejalan dengan hal 

tersebut, maka KSM diharapkan dapat berperan dan berfungsi seperti berikut ini : 

a. Sebagai sarana pendorong dalam proses perubahan sosial. Proses 

pembelajaran yang terjadi dalam KSM adalah menjadi pendorong terjadinya 

perubahan paradigma, pembiasaan praktek nilai-nilai baru, cara pandang dan 

cara kerja baru serta melembagakannya dalam praktek kehidupan sehari-hari. 
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b. Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian masalah. Setiap kegiatan yang 

dilaksanakan KSM lazimnya berkaitan dengan upaya memecahkan 

permasalahan yang dihadapi oleh kelompok, dan penyelesaiannya merupakan 

rumusan bersama yang disepakati secara bersama-sama pula. 

c. Sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi. Jika ada permasalahan, 

kepentingan, ataupun harapan yang berkembang di masyarakat, maka KSM 

dapat menampungnya, membahas dan menyalurkannya kepada pihak-pihak 

yang relevan, dengan tetap berpijak pada hak-hak warga masyarakat yang 

lainnya. 

d. Sebagai wadah untuk menggalang tumbuhnya saling kepercayaan 

(menggalang social trust). Melalui KSM, para anggota bisa saling terlibat 

dalam pelaksanaan kegiatan dan membagi tanggung jawab semata-mata atas 

dasar saling percaya. Saling percaya secara sosial ini dapat dibangun melalui 

cara penjaminan di antara para anggota kelompok yang telah bersepakat, serta 

melalui rekomendasi kelompok. Ketika kelompok membangun hubungan 

dengan pihak lainpun, kepercayaan tersebut sebagai modalnya yang utama. 

e. Sebagai wahana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika 

masyarakat membutuhkan dana atau modal, maka KSM bisa berfungsi 

sebagai sumber keuangan. Keuangan di KSM bisa saja bersumber dari pihak 

luar ataupun dari internal anggota sendiri, misalnya dengan cara iuran 

bersama. Iuran anggota tersebut bisa menjadi modal usaha dan sekaligus 
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menjadi salah satu bentuk ikatan pemersatu dan membangun kekuatan secara 

mandiri. 

2.2.4 Alur Pengembangan KSM 

 

Bagan 2.1 

Alur Pengembangan KSM 

 

1. Pembekalan Tim Fasilitator 

Agar proses pengembangan KSM dapat difasilitasi dengan baik, maka KMW 

dan Koordinator Kota berkewajiban untuk melakukan pembekalan melalui coaching, 

maupun pelatihan kepada seluruh Fasilitator mengenai Konsep pengembangan KSM. 

2. Coaching Kepada BKM/ UP/Relawan 

Sebelum pelaksanaan pengembangan KSM, sebaiknya Tim Fasilitator 

melakukan coaching kepada BKM/LKM/UP/Relawan mengenai pengembangan 
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KSM serta langkah-langkah teknisnya, sehingga mereka mampu memfasilitasi sendiri 

pengembangan KSM di wilayahnya. 

3. Sosialisasi Konsep KSM dan Pertemuan Warga untuk FGD mengenai 

Dinamika Kelompok 

3.1 Sosialisasi Konsep KSM. Dalam melakukan pengembangan KSM secara terus 

menerus selalu dilakukan sosialisasi mengenai konsep KSM oleh BKM/LKM, 

sehingga masyarakat desa/kelurahan mengetahuinya. Hal-hal yang perlu 

disosialisasikan adalah strategi PNPM Mandiri Pariwisata dalam 

penanggulangan kemiskinan maupun tujuan-tujuan yang ingin dicapai, 

sehingga diperlukannya KSM bagi masyarakat beserta kaidah 

pembentukannya. Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan melalui lembaga-

lembaga yang ada atau pertemuan-pertemuan warga yang ada dimasyarakat. 

3.2 Pertemuan Warga untuk FGD mengenai Dinamika Kelompok. Melalui basis 

forum-forum pertemuan warga atau mengumpulkan sejumlah warga dengan 

melibatkan warga miskin, BKM/LKM dibantu oleh Relawan, melakukan 

penjajagan mengenai dinamika kelompok dengan cara Diskusi Kelompok 

Terarah (FGD). Melalui kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat paham 

maksud dan tujuan pembelajaran pengembangan KSM dan mampu menyusun 

rencana kegiatan yang menjadi kebutuhan KSM, serta dapat memahami peran 

strategis KSM sebagai institusi yang bisa memperjuangkan kepentingan 

warga miskin. 
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4. Pengembangan KSM 

4.1 Mengembangkan Kelompok Masyarakat yang sudah ada. KSM tidak harus 

selalu dibentuk baru, namun dapat mengembangkan kelompok-kelompok 

yang sudah ada dan mengakar di masyarakat seperti kelompok tani, kelompok 

perempuan, kelompok pembangunan, dan lain sebagainya. Dimana 

kelompok-kelompok tersebut tujuan dan kegiatanya berorientasi kepada 

penanggulangan kemiskinan, sehingga harus dipastikan warga miskin 

terdaftar dan terlibat dalam kegiatan kelompok dan merupakan penerima 

manfaat primer sebagai kelompok sasaran. Manfaat yang dirasakan dapat 

berupa peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta peningkatan kualitas 

hidup seperti kualitas pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, 

permukinan dan lainnya.  

4.2 Review Kelompok. Dalam kegiatan review kelompok tersebut dilakukan 

beberapa hal mengenai: 

a. Review kondisi kelompok dan organisasi secara keseluruhan dilakukan 

review mengenai asal usul pembentukan kelompok, tujuan kelompok 

dibangun, bagaimana kondisi kelompok saat ini, anggota kelompok, apakah 

ada warga miskin selalu terlibat dalam kegiatan kelompok dan menjadi 

anggota KSM, apakah kegiatan kelompok berorientasi kepada warga miskin.  

b. Review aturan main kelompok aturan main kelompok menjadi hal yang 

terpenting untuk dilakukan review, apakah terdapat akses warga miskin dan 
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perempuan terhadap kelompok tersebut, serta bagaimana manfaatnya 

keberadaan kelompok tersebut bagi warga miskin dan perempuan. 

4.3 Membentuk KSM Baru 

a. Pembentukan KSM. Apabila di suatu wilayah tidak terdapat kelompok-

kelompok masyarakat yang sudah ada dan berkembang, maka KSM dapat 

dibentuk baru. Warga masyarakat atau calon-calon anggota KSM mengadakan 

serangkaian pertemuan untuk membentuk KSM. Pertemuan tersebut 

difasilitasi oleh BKM atau relawan. Pembentukan KSM hendaknya dilakukan 

dengan proses yang sesuai dengan konsep PNPM Mandiri Pariwisata. 

Substansi mendasar dalam pembentukan KSM adalah adanya kesamaan 

kepentingan dan/atau kebutuhan dari anggota KSM yang akan berkelompok. 

Kriteria anggota KSM, aturan-aturan dasar KSM, serta jenis kegiatan KSM 

secara mandiri dapat dirumuskan melalui permusyawaratan anggota-anggota 

KSM sehingga menjadi bagian tidak terpisah dari kesepakatan membentuk 

KSM. Selanjutnya, KSM yang telah terbentuk didokumentasikan pada 

formulir pembentukan KSM. Setelah terbentuk KSM kemudian dilakukan 

verifikasi yang dilakukan oleh BKM dibantu oleh UP-UP BKM untuk melihat 

apakah KSM tersebut layak atau tidak. Jika benar-benar layak, maka BKM 

memberikan justifikasi kelayakan proses pembentukan KSM tersebut dan 

memasukkannya dalam buku register KSM terbentuk.  

b. Agar KSM dapat berjalan dengan baik, maka seteleh pembentukan KSM, 

kegiatan dilanjutan dengan merumuskan aturan main KSM. Rumusan ini 
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harus dirumuskan dan disepekati bersama oleh seluruh anggota KSM karena 

akan menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan kegiatan KSM. Menyusun 

rencana kegiatan KSM dan Usulan Kegiatan KSM 

5. Menyusun Rencana Kegiatan KSM. Kegiatan KSM merupakan salah satu 

komponen yang dapat mencerminkan apakah KSM tersebut berorientasi 

terhadap penanggulangan kemiskinan atau tidak, sehingga setiap KSM baik 

KSM yang dibentuk baru, maupun KSM dengan mengembangkan kelompok 

yang sudah ada, harus menyusun rencana kegiatan. Dalam PNPM Mandiri 

Perkotaan, syarat KSM dapat mengakses kegiatan adalah: 

- kegiatan yang dilakukan terdapat dalam Renta dan PJM Pronangkis 

Desa/Kelurahan lokasi KSM berada. 

- Penerima manfaat adalah warga miskin. 

- Dalam program penanggulangan kemiskinan, posisi KSM adalah 

independen. Artinya, KSM bukan bawahan BKM atau Unit Pengelola 

(UP). Hubungan KSM dengan BKM dan UP merupakan hubungan 

kemitraan. KSM harus mengembangkan kegiatan mandiri atau 

mengembangkan akses sumber daya sendiri.  

- KSM harus mampu berperan memonitoring dan mengevaluasi (monev) 

kinerja BKM dan UP-BKM. KSM berhak melakukan monev terhadap 

BKM karena sesungguhnya "alas keberadaan" (mandat) BKM bersumber 

dari warga miskin. 
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6. Menyusun Usulan Kegiatan KSM. Bila KSM tersebut dinilai layak, 

dilanjutkan dengan proses penyusunan usulan kegiatan KSM sesuai dengan 

ketentuan yang telah di tetapkan oleh BKM. BKM melalui UP-UP BKM 

dapat memfasilitasi tata cara penyusunan usulan kegiatan KSM, selanjutnya 

melakukan verifikasi atas kelayakan usulan kegiatan KSM yang telah disusun 

oleh KSM. Adapun sumber pembiayaan kegiatan KSM, dapat bersumber dari 

dana BLM PNPM Mandiri Pariwisata, swadaya masyarakat serta dari 

lembaga lain yang bermitra dengan BKM/LKM. 

7. Penilaian kelayakan usulan kegiatan KSM oleh UP-UP BKM sesuai kaidah 

umum. Seluruh proposal kegiatan yang masuk ke BKM, UP-UP berkewajiban 

melakukan verifikasi kelayakan usulan kegiatan. UP BKM mengadakan rapat 

untuk memutuskan hasil verifikasi kelayakan usulan kegiatan KSM, 

mengumumkan usulan kegiatan KSM yang dijustifikasi layak kepada warga 

menyampaikan rekap datanya ke BKM. Bagi usulan kegiatan KSM yang 

dinyatakan tidak layak dikembalikan ke KSM bersangkutan untuk dilakukan 

penyempurnaan kembali. 

Apabila kegiatan yang diajukan oleh KSM layak untuk didanai, maka KSM 

sebelum melaksanakan kegiatan berkewajiban menandatangani surat perjanjian antara 

KSM dengan BKM. 

2.3 Desa Wisata  

Desa wisata dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah pedesaan yang memiliki 

potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik 
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lingkungan alam pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat, yang dikelola 

dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung 

wisatanya. Selanjutnya desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, 

akomodasi dan fasilitaspendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan 

masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku  (Nuryanti, 

1993:25). 

Menurut Julisetiono (2007), Konsep Desa Wisata, meliputi: (a) berawal dari 

masyarakat, (b) memiliki muatan lokal, (c) memiliki komitmen bersama masyarakat, 

(d) memiliki kelembagaan, (e) adanya keterlibatan anggota masyarakat, (f) adanya 

pendampingan dan pembinaan, (g) adanya motivasi, (h) adanya kemitraan, (i) adanya 

forum Komunikasi, dan  (j) adanya studi orientasi. 

Mengacu pada konsep pengembangan desa wisata dari Departemen 

Kebudayaan dan Pariwisata (2001), maka pola pengembangan desa wisata 

diharapkan memuat prinsip-prinsip sebagai berikut : 

a. Tidak bertentangan dengan adat istiadat atau budaya masyarakat 

Suatu desa yang tata cara dan ada istiadatnya masih mendominasi pola 

kehidupan masyarakatnya, dalam pengembangannya sebagai atraksi wisata harus 

disesuaikan dengan tata cara yang berlaku di desanya. 

b. Pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas  lingkungan desa 

Pengembangan pariwisata di suatu desa pada hakekatnya tidak merubah apa 

yang sudah ada di desa tersebut, tetapi lebih kepada upaya merubah apa yang ada di 

desa dan kemudian mengemasnya sedemikian rupa sehingga menarik untuk dijadikan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Integrasi&action=edit
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atraksi wisata. Pembangunan fisik yang dilakukan dalam rangka pengembangan desa 

seperti penambahan sarana jalan setapak, penyediaan MCK, penyediaan sarana dan 

prasarana air bersih dan sanitasi lebih ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

lingkungan yang ada sehingga desa tersebut dapat dikunjungi dan dinikmati 

wisatawan. 

c. Memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian 

Arsitektur bangunan, pola lansekap serta material yang digunakan dalam 

pembangunan haruslah menonjolkan ciri khas desa, mencerminkan kelokalan dan 

keaslian wilayah setempat. 

d. Memberdayakan masyarakat desa wisata 

Unsur penting dalam pengembangan desa wisata adalah keterlibatan 

masyarakat desa dalam setiap aspek wisata yang ada di desa tersebut. Pengembangan 

desa wisata sebagai pengejawantahan dari konsep pariwisata inti rakyat mengandung 

arti bahwa masyarakat desa memperoleh manfaat sebesar-besarnya dalam 

pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata 

dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan yang hasilnya dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat diluar aktifitas mereka sehari-hari. 

e. Memperhatikan daya dukung dan berwawasan lingkungan 

Prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism) harus 

mendasari pengembangan desa wisata. Pengembangan yang melampaui daya dukung 

akan menimbulkan dampak yang besar tidak hanya pada lingkungan alam tetapi juga 

pada kehidupan sosial budaya masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi daya 
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tarik desa tersebut. Beberapa bentuk keterlibatan masyarakat tersebut adalah 

penyediaan fasilitas akomodasi berupa rumah-rumah penduduk (home stay), 

penyediaan kebutuhan konsumsi wisatawan, pemandu wisata, penyediaan transportasi 

lokal, pertunjukan kesenian, dan lain-lain. 

Pengembangan desa wisata merupakan bagian dari penyelenggaraan pariwisata 

yang terkait langsung dengan jasa pelayanan, yang membutuhkan kerjasama dengan 

berbagai komponen penyelenggara pariwisata yaitu pemerintah, swasta, dan 

masyarakat. 

Pada level birokrasi yang selama ini dilakukan pemerintah daerah seharusnya 

menindaklanjuti dengan adanya kejelasan regulasi terkait dengan pengembangan desa 

wisata dan usulan penetapan forum komunikasi desa wisata sebagai wadah koordinasi 

dan menjembatani hubungan antara masyarakat, lembaga desa wisata, perguruan 

tinggi, dan dunia usaha/swasta. Instansi terkait khususnya Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata perlu lebih mengintensifkan pembinaan secara berkala setiap bulan sekali 

dan memfasilitasi pertemuan bagi forum komunikasi desa wisata agar benar-benar 

dapat memberikan manfaat dalam rangka koordinasi bersama dan ajang berbagi 

pengalaman dari masing-masing desa wisatanya. 

Pada level Dunia Usaha/Swasta, keterlibatan masyarakat khususnya generasi 

muda dalam kegiatan yang bersifat teknis, seperti menjadi instruktur atau pemandu 

kegiatanoutbound perlu mendapat perhatian yang serius. Investor sebaiknya tidak 

hanya bergerak sebatas menanamkan modal dalam pengembangan infrastruktur 
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pariwisata tapi perlu bekerjasama dengan masyarakat dalam rangka penguatan modal 

usaha mereka guna mendukung kegiatan investasi pariwisata. 

Pada level masyarakat, partisipasi aktif merupakan elemen penting dalam 

perumusan rencana pembangunan agar mampu meningkatkan rasa percaya diri dan  

menumbuhkan rasa ikut bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan pariwisata 

berbasis masyarakat. 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, pengembangan desa wisata sebagai 

produk wisata baru sangat dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, objek dan daya tarik 

wisata, serta sarana prasarana wisata. Hal ini disebabkan ketiga aspek pengembangan 

desa wisata tersebut memiliki peranan penting dalam meningkatkan pelayanan dan 

kualitas produk wisata. 

2.3.1 Model Pengembangan Desa Wisata 

Penentuan strategi dalam pengembangan desa wisata sangatlah penting dilakukan 

dengan tujuan untuk mendapatkan model pengembangan desa wisata sebagai 

rekomendasi tindak lanjut dari perencanaan wilayah pengembangan desa wisata. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu tahapan-tahapan model pengembangan 

desa wisata  yang diharapkan dapat diterapkan di daerah penyangga kawasan 

konservasi, antara lain: 

1. Dari sisi pengembangan kelembagaan desa wisata, perlunya perencanaan awal 

yang tepat dalam menentukan usulan program atau kegiatan khususnya pada 

kelompok sadar wisata agar mampu meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan masyarakat melalui pelaksanaan program pelatihan pengembangan 
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desa wisata, seperti: pelatihan bagi kelompok sadar wisata, pelatihan tata boga 

dan tata homestay, pembuatan cinderamata, pelatihan guide/pemandu wisata 

termasuk didalamnya keterampilan menjadi instruktur outbound. 

2. Dari sisi pengembangan objek dan daya tarik wisata, perlunya perencanaan awal 

dari masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan dan mampu 

mendatangkan wisatawan dari berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat, 

serta perlunya sosialisasi dari instansi terkait dalam rangka menggalakkan sapta 

pesona dan paket desa wisata terpadu. 

3. Dari sisi pengembangan sarana prasarana wisata, perencanaan awal dari 

pemerintah perlu diarahkan ke pengembangan sarana prasarana wisata yang baru 

seperti: alat-alat outbound, pembangunan gapura, gedung khusus pengelola desa 

wisata, cinderamata khas setempat, dan rumah makan bernuansa alami pedesaan. 

Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu menjalin kemitraan dengan 

pemerintah dan pengusaha/pihak swasta. 

2.4 Badan Keswadayaan Masyarakat 

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah suatu kelembagaan atau 

lembaga yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri 

yang mampu mengatasi kemiskinannya. Lembaga ini mengemban misi untuk 

menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial 

sesama warga agar saling bekerjasama demi kebaikan bersama. 

Bentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sendiri adalah suatu lembaga 

pimpinan kolektif atau organisasi masyarakat di suatu kelurahan dan berbentuk 
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dewan atau majelis warga yang tinggal di kelurahan tersebut untuk perumusan 

kebijakan dan pengambilan keputusan tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan 

warga/ komunitas khususnya yang menyangkut kemiskinan. 

Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai organisasi masyarakat warga 

dibangun dan dibubarkan atas dasar kesepakatan warga penduduk kelurahan yang 

bersangkutan sehingga mampu mempertahankan kemerdekaan dan otonominya 

terhadap berbagai lembaga yang ada. Hal ini penting karena merupakan sifat dasar 

suatu organisasi masyarakat warga, oleh sebab itu benar-benar dimiliki oleh seluruh 

warga, dan bukan dimiliki sekelompok unsur/perwakilan/pihak-pihak diluar 

masyarakat (Kementrian Pekerjaan Umum, 127) 

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai dewan pimpinan kolektif, 

bertanggung jawab untuk menggerakan potensi warga masyarakat kelurahan untuk 

menanggulangi kemiskinan, oleh karenanya mempunyai tugas untuk membangun 

modal sosial di wilayahnya. Modal sosial yang dibangun akan menjadi modal 

(potensi) yang sangat besar bagi seluruh warga kelurahan untuk berjaringan di antara 

sesama warga, maupun dengan pihak luar. 

Pemimpin kolektif yang mempunyai kriteria sifat-sifat baik, diharapkan akan 

memunculkan keputusan yang adil penuh keikhlasan dan kejujuran, sehingga 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga dan para pemimpinnya. 

Kepercayaan merupakan modal yang sangat berharga bagi BKM/LKM. Dengan 

adanya kepercayaan, keswadayaan dan keterlibatan masyarakat bisa digalang dengan 



42 

 

 

lebih mudah, serta akan menumbuhkan kepercayaan pihak luar untuk bermitra dan 

berjaringan dengan BKM dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Nes, 2008:4). 

2.4.1 Tujuan, Peran dan Fungsi BKM/LKM 

a. Tujuan Jangka Panjang: sebagai wadah bagi proses pengambilan keputusan 

tertinggi di tingkat masyarakat yang memiliki tugas dan misi menangani berbagai 

persoalan kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan upaya 

penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. 

b. Tujuan Jangka Pendek: sebagai badan yang bertanggungjawab untuk membahas, 

menyusun prioritas pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam perguliran dananya. Selain itu 

BKM sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan program di tingkat 

kelurahan. 

Sedangkan peran dan fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat adalah: 

a. Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan di antara anggota BKM/LKM. 

b. Menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM/LKM dengan warga 

masyarakat, kelompok masyarakat, dan pihak luar. 

c. Penggerak dan penumbuh kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan prinsip-

prinsip kemasyarakatan. 

d. Pengambil keputusan dan kebijakan yang adil, jujur, transparan, akuntabel dan 

demokratis untuk urusan penanggulangan kemiskinan. 

e. Pusat informasi dan komunikasi bagi masyarakat kelurahan untuk 

penanggulangan kemiskinan. 
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f. Advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan 

pemerintah setempat. 

2.4.2 Kriteria Badan Keswadayaan Masyarakat  

Pembentukan BKM/LKM tidak berarti secara otomatis harus membentuk 

lembaga baru, tetapi dapat juga dengan memampukan atau memfungsikan lembaga 

masyarakat yang telah ada, sejauh lembaga-lembaga tersebut dapat memenuhi kriteria 

sebagai berikut:  

a. Bukan lembaga yang dibentuk secara otomatis karena perundang-undangan atau 

peraturan pemerintah (baik pusat maupun daerah) sebagai alat kelengkapan 

lembaga pemerintah, tetapi lembaga yang prakarsa pembentukan maupun 

pengelolaannya ditentukan oleh masyarakat. 

b. Kekuasaan/kewenangan dan legitimasinya bersumber dari warga masyarakat 

setempat. 

c. Berkedudukan sebagai lembaga kepimpinan kolektif dan oleh karenanya juga 

berperan sebagai representasi warga yang berhimpun dalam suatu himpunan 

masyarakat warga setempat yang bersifat organisasi anggota atau bertumpu pada 

anggota, artinya keputusan tertinggi ada di tangan anggota. 

d. Melakukan proses pengambilan keputusan secara kolektif, demokratis dan 

partisipatif. 

e. Diterima, berfungsi dan berakar di seluruh lapisan masyarakat setempat 

(inklusif). 
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f. Mekanisme pemilihan anggota BKM/LKM melalui proses pemilihan secara 

langsung oleh warga masyarakat, tertulis, rahasia, tanpa pencalonan, dan tanpa 

kampanye maupun rekayasa dari siapapun. 

g. Kriteria keanggotaan BKM/LKM pada dasarnya merupakan perwujudan dari 

nilai-nilai kemanusiaan, seperti antara lain; dapat dipercaya masyarakat, jujur, 

adil, ikhlas, dsb. Faktor pendidikan, status, pengalaman, keterampilan, jabatan 

dan kriteria-kriteria lain yang tidak langsung terkait dengan nilai-nilai 

kepribadian manusia merupakan nilai tambahan saja. 

h. Dibentuk secara partisipatif, demokratis, dan inklusif. 

i. Bekerja secara kolektif, transparan, partisipatif, demokratis dan akuntabel. 

j. Mampu mempertahankan sifat independen dan otonom terhadap institusi 

pemerintah, politik, militer, agama, usaha dan keluarga. (Petunjuk Teknis 

Pengembangan Lembaga BKM/LKM:6). 

2.4.3 Tata Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat 

a. Rembug Warga Tahunan (RWT) 

Rembug Warga Tahunan adalah rembug warga di tingkat kelurahan/desa yang 

merupakan institusi tertinggi dari paguyuban/himpunan warga kelurahan/desa 

bersangkutan yang wajib dilakukan tiap tahun atau bila dianggap ada hal-hal penting 

yang memerlukan kesepakatan warga secara menyeluruh seperti antara lain 

ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam kebijakan BKM/LKM, 

penyalahgunaan keuangan, musibah, dsb. Keputusan RWT (Rembug Warga 

Tahunan) ini mengikat dan harus dilaksanakan/ditindak lanjuti oleh BKM/LKM. 
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b. Sekretariat 

Untuk mengadministrasi kegiatan sehari-hari BKM/LKM dapat membentuk 

sekretariat sebagai unsur pelaksana harian, yang bekerja purna waktu sehingga berhak 

menerima honorarium yang pantas. 

c. Penasehat 

Disamping Sekretariat bila dikehendaki BKM/LKM berhak mengangkat 

penasehat sesuai kebutuhan yang akan bekerja paruh waktu dan bersifat relawan. 

d. Dewan Pengawas 

Dewan Pengawas ini secara khusus akan membantu UPK untuk 

menyelenggarakan kegiatan pinjaman bergulir. 

e. Unit Pelaksana (UP) 

Unit Pelaksana (UP) adalah satuan pelaksana yang dibentuk sesuai dengan 

kebutuhan BKM/LKM dalam mengelola kegiatan pembangunan. Secara umum dapat 

diasumsikan kebutuhan unit-unit pengelola sebagai berikut UPK (Unit Pengelola 

Keuangan), UPL (Unit Pengelola Lingkungan), UPS (Unit Pengelola Sosial). 

2.4.4 Keanggotaan Badan Keswayadaan Masyarakat 

Yang berhak menjadi anggota BKM adalah semua warga kelurahan yang telah 

memenuhi kriteria yang ditetapkan masyarakat sendiri dan pada dasarnya berhak 

dipilih sebagai anggota BKM, selama warga tersebut dipilih sebagai perwakilan 

warga di RT atau RW-nya sesuai dengan ketentuan dan mekanisme pemilihan 

anggota BKM yang ditetapkan. Anggota BKM dipilih oleh seluruh warga kelurahan 

yang bersangkutan, dengan mekanisme pemilihan yang ditetapkan bersama, atau 
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secara praktis dapat juga dipilih oleh representasi warga yang basisnya bukan 

golongan tetapi teritori atau perwilayahan, seperti misalnya RT, RW, dusun, dsb yang 

tinggal di kelurahan dengan sebelumnya masyarakat melakukan pembahasan kriteria 

anggota BKM, dengan melakukan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) tentang 

“Kepemimpinan Masyarakat” agar mampu merumuskan kualitas seorang pemimpin 

yang jujur dan dapat dipercaya untuk mengemban amanat masyarakat. DKT 

difokuskan untuk membangun komitmen dan menyepakati perlunya nilai-nilai 

kemanusiaan dari seorang pemimpin, bukan pada kemampuan dan pengalaman atau 

jabatan seseorang saat ini dan lain sebagainya. Kriteria-kriteria tersebut dapat dimiliki 

oleh pria atau wanita, tua atau muda, kaya atau miskin, berkedudukaan atau tidak, 

berpendidikan tinggi atau tidak dan lain-lainnya. 

2.4.5 Modal Sosial Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Menanggulangi 

Kemiskinan 

Modal sosial adalah bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, 

norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan 

memfasilitasi tindakaan-tindakan yang terkoordinasi. Selain itu, konsep ini juga 

diartikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama 

diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama. 

Prof. Satjipto Rahardjo mengutip sosiolog James Coleman dan Francis 

Fukuyama yang menyatakan bahwa modal sosial sebagai : “the ability of people to 

work togerher for common purpose in groups and organisations”, kemampuan orang 

untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama dalam suatu kelompok dan organisasi. 
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Kemampuan bekerjasama dalam menghadapi sekalian permasalahan hanya akan 

tumbuh jika terdapat saling percaya diantara sekalian unsur-unsur, kelompok, 

golongan yang ada disuatu masyarakat. Dengan demikian, saling percaya adalah 

salah satu unsur penting yang menjadi modal sosial bagi suatu masyarakat, termasuk 

bagi suatu komunitas sebagai miniatur dari suatu masyarakat.  

Kemampuan dalam bekerjasama dan adanya rasa saling percaya antar anggota 

masyarakat merupakan salah satu modal sosial utama yang dimiliki oleh Badan 

Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM sebagai dewan pimpinan kolektif yang 

bertanggungjawab untuk menggerakkan potensi warga masyarakat kelurahan untuk 

menanggulangi kemiskinan, mempunyai tugas untuk membangun modal sosial 

diwilayahnya. Modal sosial yang dibangun akan menjadi modal yang sangat besar 

bagi seluruh warga kelurahan untuk berhubungan dengan sesama warga, maupun 

dengan pihak luar. Modal sosial yang harus dibangun dan dikembangkan oleh BKM 

adalah menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan di antara anggota BKM, 

menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM dengan warga masyarakat, 

dan juga menumbuhkan kerjasama dan kepercayaan antara BKM dengan pihak luar. 

Modal sosial yang sudah terbentuk dan telah melekat dalam semua unsur 

masyarakat akan menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi sehingga akan terbentuk 

suatu kerjasama yang solid dan akan menjadikan program yang telah dirancang guna 

mengentaskan kemiskinan di kelurahannya bisa berjalan dengan lancar dan sukses. 
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2.5 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir memaparkan kajian utama serta faktor-faktor yang akan 

menjadi pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Pedoman tersebut 

mencakup pedoman dalam menyusun metode, pelaksanaan penelitian, dan analisis 

hasil penelitian. Program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi yang diterapkan oleh 

pemerintah. Program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan 

memberdayakan masyarakat yang saat ini sedang gencar dilaksanakan adalah Progam 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini bertujuan untuk 

memberdayakan masyarakat dan memandirikan masyarakat, sehingga dalam setiap 

program yang dilaksanakan mulai dari perencaan, pelaksnaan, hingga evaluasi 

sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat. 

Badan Keswadayaan Masyarakat merupakan wadah kelembagaan yang 

disediakan oleh PNPM Mandiri untuk memotori dan menyediakan fasilitas untuk 

proses pembangunan kembali kehidupan masyarakat yang mandiri dan mampu 

mengentaskan kemiskinannya. BKM “Langgeng Joyo merupakan salah satu BKM 

yang aktif dalam mengentaskan kemiskinan di wilayah Kelurahan Kandri Kecamatan 

Gunung Pati. BKM “Langgeng Joyo” berupaya untuk memberdayakan masyarakat di 

Kelurahan Kandri dengan berbagai program yang telah dimilikinya.  

BKM “Langeng Joyo” dalam upayanya memberdayakan masyarakat di 

Kelurahan Kandri melaksanakan berbagai program yang dijalankan oleh KSM, baik 

itu program ekonomi, infrastruktur ataupun sosial budaya. Program-program tersebut 
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dilaksanakan dengan adanya kerjasama antara warga masyarakat dengan lembaga 

pemerintahan atau  instansi tertentu. Dari berbagai program yang telah dilaksanakan 

itu, diharapkan bisa meningkatkan perekonomian keluagra secara khusus dan bisa 

meningkatkan pembangunan masyarakat secara umumnya.  

Selama pelakasanaan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil 

akan selalu dipantau dan dibimbing agar program yang akan dan telah dilaksanakan 

bisa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari program tersebut. Monitoring dan 

evaluasi sendiri juga dilakukan semenjak perencanaan hingga hasil. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui 

kebenaran atau untuk menciptakan suatu teori baru yang bisa dijadikan landasan 

untuk penelitian selanjutnya. Setiap kegiatan penelitian sejak awal harus ditentukan 

dengan jelas pendekatan penelitian yang akan diterapkan. Obyek dan masalah 

penelitian juga  mempengaruhi pertimbangan  mengenai pendekatan, atau metode 

penelitian yang akan digunakan. Selain itu, dalam pengolahan data dari hasil 

penelitian juga harus sesuai agar hasil dari penelitian itu benar-benar valid. Hal ini 

dimaksudkan agar penelitian tersebut benar-benar mempunyai landasan kokoh dilihat 

dari metodologi penelitiannya. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Ratna mengungkapkan dalam (Prastowo, 2011:181) pendekatan adalah 

perlakuan terhadap objek, sebagai sudut pandang etik, atau sebaliknya bagaimana 

seharusnya memperlakukan objek, sebagai sudut pandang etnik. Pendekatan 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kualitatif 

karena pendekatan kualitatif memiliki prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif yang berupa lisan atau kalimat tertulis bukan angka, sesuai yang dikatakan 

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4) mendefinisikan metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
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tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan 

menurut Sukardi (2004:44) menyatakan bahwa pada penelitian deskriptif kualitatif, 

para peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada 

objek tertentu secara jelas dan sistematis. Penelitian deskriptif kualitatif ini 

melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan 

memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang berlaku di 

lapangan. 

Alasan penggunaan metode deskriptif kualitatif ini adalah karena dalam 

penelitian ini data hasil penelitian berupa data deskriptif yang tidak dihitung 

menggunakan rumus-rumus statistik. Penelitian ini bermaksud untuk memahami 

fenomena social yang dialami oleh subjek secara holistik. Selain itu, peneliti 

memiliki tujuan untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola 

sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan ilmiah tentang partisipasi 

anggota KSM dalam mengembangkan desa wisata melalui Badan Keswadayaan 

Masyarakat di Kelurahan Kandri. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana kegiatan penelitian dilakukan. 

Penentuan lokasi dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas objek yang 

menjadi sasaran penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di BKM Langgeng Joyo 

Kelurahan Kandri Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Lokasi dipilih dengan 

mempertimbangkan beberapa alasan, diantaranya adalah bahwa Kelurahan Kandri 
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merupakan salah satu bentukan Desa Wisata yang memperoleh dana PNPM Mandiri 

Pariwisata, selain itu program BKM Langgeng Joyo yang berada di Kelurahan Kandri 

telah berhasil membentuk beberapa KSM yang bertujuan untuk mengembangan desa 

wisata dan mengentaskan kemiskinan.  

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian sebagai pokok masalah penelitian penting artinya dalam 

usaha menemukan batasan penelitian (Moleong, 2004:12). Fokus penelitian yang 

dilaksanakan dalam penelitian ini yaitu: 

3.3.1 Profil BKM Langgeng Joyo. 

3.3.2 Partisipasi anggota KSM dalam mengembangkan desa wisata. 

3.3.3 Faktor pendukung dan penghambat anggota KSM dalam mengembangkan 

desa wisata. 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini akan menggunakan teknik purposive sampling, yakni 

suatu teknik sampling atau teknik pengambilan informan sumber data dengan 

pertimbangan tertentu dari pihak peneliti. Alasan dipilihnya teknik sampel bertujuan 

menurut Moleong (1994:165) dikarenakan sampel yang dimaksud untuk memperoleh 

data sebanyak-banyaknya untuk merinci kekhususan berada dalam konteksyang unik. 

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini terdiri dari enam responden, yaitu 

tiga subyek primer penerima manfaat adanya BKM “Langgeng Joyo” yang dinilai 
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bisa mewakili dari keseluruhan penerima manfaat,  tiga subyek primer sekaligus 

subyek sekunder  yaitu dua anggota BKM dan satu unit pengelola bidang pariwisata. 

 

3.5 Sumber Data 

Sumber data diperoleh dari kenyataan dilapangan melalui subjek penelitian. 

Sumber data penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 

2010:172). Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder.  

a. Data primer 

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari subjek dan 

orang-orang yang menjadi informan yang mengetahui pokok permasalahan atau objek 

penelitian. Data primer  ini diperoleh dari tiga orang pengelola KSM, dua pengelola 

BKM Langgeng Joyo dan seorang unit pengelola bidang Pariwisata. Untuk 

mendukung kegiatan penelitian, maka dilakukan pengumpulan data primer melalui 

wawancara dengan subyek penelitian dan informan. Sumber data primer kemudian 

akan dicatat atau direkam melalui video/audio, pengambilan foto atau film untuk 

kemudian dijabarkan dalam sebuah deskripsi. 

b. Data sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama melainkan dari 

pihak lain. Data sekunder berasal dari dokumentasi, arsip, dan dokumen lainnya yang 

relevan sesuai dengan fokus penelitian. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan 

informasi atau fakta-fakta di lapangan.Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

3.6.1 Wawancara 

Menurut Esterberg (Sugiyono, 2009:231) wawancara merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam. 

Macam-macam wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2009:319) 

adalah sebagai berikut: 

3.6.1.1 Wawancara terstruktur (structured interview) 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai tekhnik pengumpulan data, bila 

peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 

yang akan diperoleh. 

3.6.1.2 Wawancara semiterstruktur (Semistructure Interview) 

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, di 

mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. 
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3.6.1.3 Wawancara tak berstruktur (unstructured interview) 

Wawancara tidak berstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur, dimana pedoman wawancaranya telah ditentukan sebelumnya oleh 

peneliti. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan garis 

besar pertanyaan yang menyangkut hal-hal pokok sebagai pedoman pelaksanaan. 

Selama proses wawancara berlangsung, peneliti akan menciptakan suasana informal, 

jadi selama proses wawancara berlangsung informan bisa merasa nyaman sehingga 

tercipta suasana yang wajar dan berlangsung selayaknya perbincangan biasa. 

Penelitian dengan menggunakan teknik ini digunakan untuk mengetahui 

secara lebih detail tentang profil Badan Keswadayaan Masyarakat “Langgeng Joyo”, 

partisipasi anggota KSM dalam mengembangkan desa wisata, dan faktor pendorong 

dan penghambat program.  

3.6.2 Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah untuk mengamati secara langsung profil  

BKM “Langgeng Joyo”, pengelolaan KSM, beserta problematika yang terjadi 

didalamnya. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

a. Observasi Partisipan. Observasi ini dilakukan ketika peneliti ikut terlibat secara 

langsung sehingga menjadi bagian dari kelompok/lembaga yang diteliti. 
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b. Observasi Non-Partisipan. Observasi ini dilakukan ketika peneliti tidak menyatu 

dengan yang diteliti, jadi peneliti hanya berperan sebagai pengamat. 

Observasi yang dilaksanakan oleh peneliti menggunakan teknik observasi 

partisipan, dimana peneliti ikut dalam kegiatan yang dilakukan oleh BKM “Langgeng 

Joyo” sehingga peneliti bisa mendapatkan data dan juga informasi yang tidak 

didapatkan dalam proses wawancara. Observasi juga digunakan utuk mengamati 

secara langsung keadaan fisik yang ada di BKM “Langgeng Joyo” tersebut serta 

mengamati hal-hal yang tidak terungkap melalui wawancara. 

3.6.3 Dokumentasi 

Guba dan lincoln (Moleong, 2010:216) mendefinisikan bahwa dokumentasi 

merupakan setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk 

keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Teknik dokumentasi 

digunakan untuk mencari data baik berupa gambar atau tulisan melalui media tulis 

ataupun elektronik. Teknik dokumentasi juga bisa memberi gambaran kepada peneliti 

tentang kegiatan/program yang selama ini telah berjalan di BKM “Langgeng Joyo” 

melalui pengembangan desa wisata dalam bidang pariwisata sehingga data yang 

nantinya diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada. 

3.7 Keabsahan Data 

Keabsahan data digunakan untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran 

data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Teknik-teknik yang digunakan 

untuk melacak atau membuktikan kebenaran atau taraf kepercayaan data melalui 
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ketekunan pengamatan (persisten observation), triangulasi (triangulation), 

pengecekan dengan teman sejawat, perpanjang pengamatan, member check, analisis 

kasus negative, dan menggunakan bahan referensi (Prastowo, 2011: 266-273). Untuk 

membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan hanya 

terbatas pada teknik ketekunan pengamatan yaitu melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan, dan triangulasi yaitu proses pemeriksaan keabsahan 

data dengan memanfaatkan sesuati yang lain diluar data tersebut untuk keperluan 

pengecekkan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 2010:330). Denzin dalam Prastowo 

(2011:296) membedakan teknik ini menjadi empat macam, yaitu: triangulasi sumber, 

triangulasi teknik/metode, triangulasi penyidik, dan triangulasi teori.  

3.7.1 Triangualasi sumber maksudnya membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. 

3.7.2 Triangulasi metode maksudnya menurut Patton dalam Moleong (2000:178) 

terdapat dua strategi, yaitu: Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 

penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan Pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 
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3.7.3 Triangulasi penyidik maksudnya memanfaatkan peneliti untuk keperluan 

pengecekan kembali derajat kepercayaan data. 

3.7.4 Triangulasi teori maksudnya membandingkan teori yang ditemukan 

berdasarkan kajian lapangan dengan teori yang telah ditemukan para pakar. 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup 

teknik triangulasi sumber yang dilakukan dengan mengecek kredibilitas data dan 

memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber yaitu sumber yang 

didapatkan dari anggota BKM, unit pengelola bidang pariwisata, dan penerima 

manfaat dan teknik triangulasi teknik/metode yang dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda yaitu dengan melakukan 

observasi, dokumentasi setelah melakukan wawancara. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Pendekatan kualitatif merupakan tata cara pengelolaan data evaluasi yang 

menghasilkan informasi diskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran 

evaluasi yang bersangkutan secara tertulis ataupun lisan, dan perilaku yang nyata 

(Fakhrudin, 2011:82). Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data 

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Tekinik analisis data dengan menggunakan metode ini disebut 

dengan teknik triangulasi data, langkah-langkah yang ditempuh yaitu : 
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3.8.1 Pengumpulan data 

Pada penelitian ini dilakukan proses pengumpulan data, bahkan dari sebelum 

dilaksanakan penelitian yaitu pada saat pra penelitian penulis sudah mengumpulkan 

data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan secara berurutan dan 

sistematis agar mempermudah penulis dalam menyusun hasil penelitiannya.  Data 

primer dalam bentuk observasi untuk melihat secara langsung keadaan, suasana, 

kenyataan, yang terjadi dilapangan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, sumber, dan berbagai cara. Sumber yang dihasilkan dalam 

pengumpulan data ini bisa sumber langsung maupun tidak langsung. 

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara observasi 

langsung di Kelurahan Kandri untuk mengetahui seperti apa keadaan yang ada di 

Kelurahan Kandri, wawancara dengan beberapa warga di Kelurahan Kandri, dan juga 

dilengkapi dengan dokumentasi agar data yang didapatkan valid. 

3.8.2 Reduksi Data 

Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

diverifikasi (Prastowo, 2011:243). Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah 

data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Reduksi data yang diperoleh di 

lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu makaperlu dicacat secara teliti dan rinci.   
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Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari informasi 

sebanyak-banyaknya, kemudian digolongkan informasi yang sekiranya diperlukan 

dan membuang yang tidak perlu untuk memperoleh data yang diinginkan sehingga 

peneliti bisa membuat uraian singkat tentang penelitian yang sedang dilakukan.  

3.8.3 Penyajian data 

Menurut Suyanto (2006:173) prinsip dasar penyajian data adalah membagi 

pemahaman kita tentang sesuatu hal pada orang lain. Oleh karena ada data yang 

diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tidak dalam bentuk angka, 

penyajian biasaanya berbentuk uraian kata-kata dan tidak berupa tabel-tabel dengan 

uraian-uraian statistik.  

Penyajian data yang dilakukan peneliti adalah dengan mendeskripsikan hasil 

penelitian yang telah dilakukan dengan menyajikan informasi yang diperoleh dari 

berbagai sumber secara lengkap dan menyeluruh.  

3.8.4 Simpulan/verifikasi  

Simpulan dan verifikasi adalah upaya untuk mencari makna terhadap data yang 

dikumpulkan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering 

timbul dan sebagainya. Simpulan juga merupakan bagian akhir suatu kegiatan dan 

konfigurasi utuh berdasarkan pada pemahaman terhadap data-data yang diperoleh dan 

sudah disajikan sehingga dapat dengan mudah dipahami sesuai dengan pokok 

permasalahan yang diteliti. 
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Tahap akhir dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan simpulan yang 

sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti. Simpulan diberikan juga agar 

mempermudah dalam memberikan pemahaman terhadap data yang disajikan. 

 

Bagan 3.1:  

Tahapan analisis penelitian kualitatif menurut Miles&Huberman 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Kelurahan Kandri Kota Semarang 

Kelurahan Kandri merupakan salah satu Kelurahan yang berada didalam 

wilayah Kec. Gunung Pati Kota. Semarang. Kelurahan Kandri memiliki luas wilayah 

± 357,848 Ha dengan 4 Rw dan 26 Rt. Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan 

Kandri berjumlah 3.797 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.093 KK dan 230 KK 

diantaranya adalah tergolong dalam keluarga miskin. Kelurahan Kandri menjadi salah 

satu sasaran bentukan desa wisata yang sedang digalakkan oleh pemerintah Kota 

Semarang. Kelurahan Kandri yang berada di kecamatan Gunung pati berbatasan 

dengan: 

- Sebelah Utara  :  Kelurahan Sadeng 

- Sebelah Selatan :  Kelurahan Cepoko 

- Sebelah Barat  :  Kelurahan Jatirejo 

- Sebelah Timur  :  Kelurahan Nongkosawit dan Pongangan 
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Gambar 4.1 

Peta Kelurahan Kandri 

 

4.1.1.1 Kondisi Ekonomi 

Kelurahan Kandri  jika dilihat dari segi perekonomian, warga Kelurahan 

Kandri memiliki mata pencaharian yang beragam, hal ini bisa dilihat dalam table 

berikut ini:   

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

No  Mata Pencaharian Jumlah  

1. Petani Sendiri  329 

2. Buruh Tani 753 

3. Nelayan  - 

4. Pengusaha  30 

5. Buruh Industri  719 

6. Buruh Bangunan  97 

7. Pedagang  185 
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8. Pegawai Negeri  48 

9. TNI/POLRI  8 

Jumlah  2.169 

Sumber: data monografi Kelurahan Kandri tahun 2013 

Berdasarkan pada data tersebut, mayoritas mata pencaharian dari 

masyarakat Kelurahan Kandri adalah sebagai buruh tani, buruh bangunan, dan 

buruh industri. Sedangkan usaha yang produktif di Kelurahan Kandri hanyalah 

pedagang dan mebelir. Hal ini menyebabkan masih ada sebagian kecil dari warga 

masyarakat Kandri yang masih tergolong dalam ekonomi rendah. Ketika warga 

membutuhkan uang untuk penambahan modal ataupun untuk kebutuhan 

mendesak lainnya, biasanya mereka meminjamnya dari koperasi maupun dari 

BKM Langgeng Joyo. 

4.1.1.2  Kondisi Sarana dan Prasarana 

Sarana Ibadah 

Tabel 4.2 Sarana Ibadah 

No  Fasilitas Peribadatan Jumlah  

1. Masjid  4 

2. Mushola  10 

3. Gereja  - 

Sumber: data monografi Kelurahan Kandri tahun 2013 

Sarana ibadah merupakan salah satu fasilitas yang sakral dan pasti dimiliki 

oleh suatu daerah. Pada Kelurahan Kandri sendiri hanya terdapat 10 Mushola dan 

4 Masjid yang tersebar di kelurahan Kandri. Sedangkan untuk fasilitas ibadah 

untuk pemeluk agama non muslim tidak tersedia karena hanya sebagian kecil saja 
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dari masyarakat Kelurahan Kandri yang beragama non muslim, sehingga bagi 

warga non muslim yang ada di kelurahan Kandri harus keluar dari daerah Kandri 

ketika mereka akan beribadah. 

Sarana Pendidikan 

Tabel 4.3 Sarana Pendidikan 

No Fasilitas Pendidikan Jumlah Rasio 

Murid/Guru 
Gedung Guru Murid 

1. TK 4 8 109  

2. TPA 3 6 97  

3. SD 2 16 251  

4. SMP - - -  

Sumber: data monografi Kelurahan Kandri tahun 2013 

Gedung sarana pendidikan yang tersedia di Kelurahan Kandri sudah bisa 

dibilang cukup lumayan bagus. Hal ini bisa dilihat dengan adanya sarana 

pendidikan mulai dari TK-SD dengan jumah yang cukup memadai dan bisa 

menampung secara keseluruhan warga belajar yang ada di Kelurahan Kandri. 

Sedangkan untuk kejenjang yang selanjutnya belum tersedia, sehngga untuk 

melanjutkan kejenjang berikutnya harus keluar dari daerah Kandri akan tetapi 

perjalanan yang harus ditempuh tidak terlalu jauh dan juga alat transportasi juga 

sudah mendukung. 
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Sarana Kesehatan 

Tabel 4.4 Sarana Kesehatan 

No  Fasilitas Kesehatan Jumlah  

1. Puskesmas - 

2. Posyandu 4 

3. Dokter Praktik 2 

4. Pengobatan alternatif 6 

Sumber: data monografi Desa Kelurahan tahun 2013 

Sarana kesehatan yang ada di Kelurahan Kandri bisa dibilang masih sangat 

minim. Terbukti hanya ada 2 dokter praktik dan hanya ada pengobatan alternative 

yang bisa diandalakan. Sedangkan untuk bisa ke puskesmas harus menempuh 

perjalanan yang cukup jauh dan lumayan memakan waktu.  

Sarana Air Bersih 

Tabel 4.5 Sarana Air Bersih 

No. Fasilitas Air Bersih  Jumlah  

1. PDAM  496 

2. Artetis 3 

3. Sumur gali  388 

4. Sumur pompa - 

Sumber: data monografi Desa Kandri Tahun 2013 

Sarana air bersih yang ada di Kelurahan Kandri sudah cukup memadai. 

Monografi Kelurahan Kandri yang berada cukup tinggi membuat persediaan air 

bersih cukup memadai. PDAM dan artetis yang berada di Kelurahan Kandri 
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merupakan salah satu program dari PNPM yang dilaksanakan dan sudah berhasil 

mengatasi masalah perairan di Kelurahan Kandri. 

4.1.1.3 Kondisi Sosial 

Kondisi sosial di Kelurahan Kandri bisa dibilang sangat rukun. Hal ini bisa 

terlihat akan adanya kerukunan antara tetangga dan kekompakan mereka saat ada 

suatu acara atau event. Kerukunan antara warga juga disebabkan karena seringnya 

mereka bertemu dalam lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Kandri. 

Beberapa lembaga social yang ada diantaranya adalah PKK, karang taruna, arisan 

ibu-ibu dan bapak-bapak, kelompok yasinan, ada juga POKDARWIS yang khusus 

mengelola Desa wisata Kandri. 

Akan tetapi jika dilihat dari segi pendidikan, pendidikan di Kelurahan 

Kandri bisa dikatakan masih tergolong sangat kurang, hal ini dibuktikan dengan 

data yang ada di tebel berikut ini: 

Tabel 4.6 Tingkat Pendidikan 

No  Tingkat Pendidikan  Jumlah  

1. SD 1.966 

2. SLTP  372 

3. SLTA 318 

4. D1 - 

5. D2 35 

6. S1 55 

7. S2 - 

Sumber: data monografi Desa Kelurahan Tahun 2013 
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Bersadarkan pada data diatas sudah bisa terlihat jelas bahwa tingkat 

pendidikan di Kelurahan Kandri masih sangat rendah. Sebagian besar dari mereka 

hanya lulusan SD dan tidak melanjutkan pada jenjang selanjutnya. Rendahnya 

tingkat pendidikan yang dialami oleh warga Kandri menyebabkan tingkat 

perekonomian, kemandirian, dan juga life skill mereka sangat kurang. 

Pemberdayaan masyarakat untuk warga masyarakat di Kelurahan Kandri bisa 

digunakan sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan perekonomian, 

kemandirian, dan juga menambah life skill yang dimiliki oleh warga. 

4.1.1.4 Potensi Wisata 

Kelurahan Kandri sebagai salah satu bentukan desa wisata yang sedang 

digalakkan oleh pemerintah Kota Semarang sudah barang tentu memiliki potensi 

wisata yang tidak dimiliki oleh Kelurahan lain. Waduk Jatibarang merupakan 

salah satu wisata yang menjadi andalan yang dimiliki oleh Kelurahan Kandri. 

Beberapa potensi itu diantaranya adalah: 

Tabel 4.7 Daftar Daya Tarik Wisata 

No Daya Tarik Wisata Ada / 

Tidak 

Keterangan 

1 Daya Tarik Wisata Alam √ 

a. Gua Kreo 

b. Curuk Siwarak 

c. Sendang Kandri 

d. Waduk Jatibarang ( Tahap 

Pembangunan oleh BBWS  

e. Jogging Track 

f. Edukasi Pertanian 

2 
Daya Tarik Wisata Budaya 

dan Kesenian 
√ 

a. Sesaji Rewanda 

b. Nyadran Kali 

c. Apitan / Sedekah Bumi 

d. Suro nan 

e. Karawitan 
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f. Wayang Kulit 

g. Tari Rakyat 

h. Tari icon Gua Kreo    

Tari kera ( Oleh Anak-anak 

)         

3 
Daya Tarik Wisata Khusus / 

lainnya 
√ 

a. Lokasi out bond 

b. Kampung religius 

c. Joging Track jelajah desa 

d. Edukasi Pertanian 

4 Kuliner dan cinderamata √ 

a. Dodol Tape 

b. Wingko Singkong 

c. Gethuk 

d. Gethuk Ghecok 

e. Krupuk kulit pisang 

f. Rempeyek 

g. Tepung Mokaf 

h. Tape 

i. Dawet 

j. Jus Susu Tape 

k. Gantungan Kunci 

l. Lukisan pelepah pohon 

pisang 

m. Sablon Kaos 

n. Tudung makanan ( Bahan 

dari Bambu ) 

o. Topi Bambu 

p. Vas Bunga bahan dari 

Bambu 

q. Batik Tulis dan Cap 

 

Sumber: PTO PNPM Pariwisata BKM Langgeng Joyo tahun 2013  

Berdasarkan pada banyaknya objek wisata yang ada di Kelurahan Kandi 

maka pantaslah kalau Kandri merupakan salah satu sasaran bentukan Desa 

Wisata. Diharapkan dengan adanya berbagai objek wisata ini bisa menarik para 

wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata Kandri, selain itu juga diharapkan 

masyarakat juga semakin sadar akan potensi yang dimiliki oleh daerahnya dan 
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bisa mengembangkan potensi tersebut sehingga bisa meningkatkan kemandirian 

dari warga Kandri. 

4.1.2 Profil Badan Keswadayaan Masyarakat Langgeng Joyo 

Kelurahan Kandri adalah satu Kelurahan yang menjadi sasaran  Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan yang berada di 

Kelurahan Kandri sudah ada sejak tahun 2007 dan telah menjalankan berbagai 

macam program yang telah terususun dalam PJM Pronangkis. Pelaksanaan 

program PNPM Mandiri bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan 

masyarakat sehingga tingkat kemiskinan di daerah tersebut bisa berkurang dan 

bisa digunakan untuk mengembangkan potensi dari daerah tersebut. Setelah pada 

tahun 2012 Kelurahan Kandri mendapatkan surat keputusan Walikota Semarang 

Nomor 556/407 tanggal 12 Desember 2012 yang telah menetapkan Kelurahan 

Kandri sebagai salah satu bentukan Desa Wisata, maka sejak tahun 2013 

Kelurahan Kandri juga memperoleh dana PNPM Mandiri Pariwisata yang 

bertujuan untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan 

Desa Wisata Kandri, sehingga juga bisa digunakan sebagai salah satu alternatif 

untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kemandirian masyarakat di 

Kelurahan Kandri. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Syaeful sebagai 

berikut: 

“Lokasi PNPM Mandiri Pariwisata di Kota Semarang itu alasannya 

karena desa wisata Kandri ini sudah ditetapkan melalui SK Walikota 

no 556/407 tanggal 21 Desember 2012 sebagai desa wisata di kota 
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Semarang, jadi setiap desa wisata di Kota Semarang mulai tahun 2013 

kemarin sudah memperoleh dana PNPM Mandiri Pariwisata”. 

 

PNPM Mandiri  sebagai pelaksanaan program tersebut membentuk suatu 

badan keswadayaan yang nantinya akan menjadi penyambung lidah dari PNPM 

ke masyarakat ataupun sebaliknya, lembaga tersebut adalah Badan Keswadayaan 

Masyarakat (BKM). BKM Langgeng Joyo yang berada di Kelurahan Kandri ini 

telah berjalan selama 6 (Enam) tahun dengan berbagai program yang telah 

dilaksanakan sesuai dengan rencana. BKM Langgeng Joyo dalam pelaksanaannya 

membentuk unit kerja yang akan membantu pelaksanaan program BKM, unit 

kerja tersebut meliputi Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola 

Keuangan (UPK), Unit Pengelola Sosial (UPS), dan juga Unit pengelola 

Pariwisata (UPP). 

Badan Keswadayaan Masyarakat melalui Unit Pengelola bidang Pariwisata  

(UPP) Desa Wisata Kandri mempunyai tugas pokok dan fungsinya antara lain 

mengelola, memelihara, memanfaatkan serta melestarikan Potensi Desa Wisata 

Kandri. 

Proses pelaksanaan Tri daya diwujudkan melalui kegiatan yang disebut 

penyusunan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan 

Kemiskinan (PJM Pronangkis) dalam rangka membangkitkan tiga daya agar 

tercipta masyarakat efektif secara sosial, tercipta masyarakat ekonomi produktif 

dan masyarakat pembangunan yang mampu mewujudkan lingkungan perumahan 

dan permukiman yang sehat, produktif dan lestari. Perencanaan PJM Pronangkis 

juga dilaksanakan oleh BKM Langggeng Joyo sebagaimana yang tercantum 
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dalam PJM Pronangkis 2007-2010, PJM Pronangkis 2010 -2013,  pada saat ini 

merupakan tahun ketiga dari PJM Pronangkis Tahun 2013. Perencanaan PJM 

Pronangkis yang telah dilaksanakan dibuktikan oleh pernyataan Bapak Agus 

Sulistyono sebagai berikut: 

“Program BKM itu kan ya banyak ya mbak, jadi gini untuk BKM itu 

ada yang namanya PJM selama tiga tahun, itu program-programnya 

sudah ada di PJM semua, lha darimana itu, ya tentu saja dari usulan-

usulan masyarakat, yang fisik berupa apa, yang social berupa apa, 

yang ekonomi berupa apa, untuk yang pariwisata juga berupa apa, 

nanti ditampung dalam PJM, nha nanti kan pelaksanaannya mudah, 

kita tinggal berpatokan pada PJM itu.” 

 

 

4.1.2.1 Keanggotaan BKM Langgeng Joyo 

Pemilihan anggota BKM Langgeng Joyo dilakukan dengan melibatkan 

partisipasi dari masyarakat. Hal ini dikarenakan untuk anggota BKM harus orang-

orang yang benar-benar bertanggungjawab, bisa dipercaya, ikhlas/sukarela, punya 

kesadaran membangun, kokoh, dan masih banyak lagi kriteria lain untuk bisa 

menjadi anggota BKM. Proses pemilihan anggota BKM dimulai dengan adanya 

pemilu tingkat Rt yang nantinya akan dicalonkan pada pemilu tingkat Kelurahan, 

setelah pemilu tingkat Kelurahan maka akan dihasilkan anggota BKM yang 

merupakan pilihan dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak 

Puji Wibowo sebagai koordinator BKM: 

“Kalau awal memang sebagai siklus seperti biasa kita melalui pemilu, 

mulai dari tingkat basis yaitu tingkat Rt itu mereka mengadakan 

pemilihan yang akan memilih satu utusan yang nanti akan dipilih dan 

dipilih saat pemilu BKM. Kalau di Kandri ini ditetapkan satu Rt 

mengirimkan 3 utusan kemudian dari 26 Rt ada 78 utusan yang 

datang saat pemilu BKM dan mereka berhak memilih dan dipilih 

kemudian diadakan pemungutan sesuai dengan anggaran dasar BKM 
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itu anggota BKM Langgeng Joyo itu ada 9, jadi diambil urutan suara 

terbanyak itu 9 yang menjadi anggota BKM.” 

 

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Hariyanto: 

“Prosesnya setiap basis mengajukan calon, terus kemudian diajukan 

ke tingkat kelurahan, kemudian ditingkat kelurahan itu dipilih, jadi 

untuk milih anggota BKM itu dari tingkat bawah kemudian ke 

kelurahan, kemudian dipilih ditingkat kelurahan, kemudian yang 

terpilih anggota itu yang memilih koordinator BKM.” 

 

Pemilihan anggota BKM dilakukan tiga tahun sekali dengan proses yang 

sama, untuk tahun ini perombakan keanggotaan BKM merupakan tahun ketiga 

dengan penambahan satu Unit Pengelola (UP) yaitu Unit Pengelola Pariwisata 

yang berfungsi untuk mengelola pembangunan dan pengembangan Desa Wisata 

Kandri, sedangkan untuk koordinator sendiri masih bertahan selama tiga periode. 

Berikut adalah struktur keanggotaan BKM Langgeng Joyo periode ketiga: 

Koordinator    : Muchamad Pudji Wibowo, S.Ag 

Anggota    : Agus Sulistiyono, SP 

     Hadi Swarsono 

     Masrokhah 

     Astri 

  Satiya  

    Nur Hidayah, S.Ag., S.Pd 

    Murtofiah  

 Arif Sanyoto 

Unit Pengelola Keuangan  : Farida Nur’aini, A.Ma 

Unit Pengelola Lingkungan : Slamet Riyanto 
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       Eko Puji Jatmiko, S.T 

Unit Pengelola Sosial     : Widodo 

            Suhono 

Unit Pengelola Pariwisata  : Syaeful Anshori, SH 

       Karyadi, SH 

Sekrertariat   : Nisfi Laela Febriyani 

 

4.1.2.2 Visi dan Misi 

Visi: Terciptanya suasana Kelurahan Kandri yang adil, makmur dengan 

peningkatan pendapatan masyarakat secara berkesinambungan 

Misi: Memberdayakan masyarakat Kelurahan Kandri terutama masyarakat    

miskin dalam upaya penanggulangan Kemiskinan  melalui pengembangan  

kapasitas, penyediaan sumber daya dan membudayakan kemitraan yang sinergis 

antara masyarakat dengan pelaku-pelaku pembangunan lokal lainnya. 

4.1.2.3 Program Badan Keswadayaan Masyarakat Langgeng Joyo  

Program yang telah dilaksanakan oleh BKM Langgeng Joyo mulai dari awal 

berdiri hingga saat ini telah mencapai lebih dari 50 KSM yang bergerak dibidang 

ekonomi, social, maupun infrastruktur yang kesemuanya itu berada dibawah 

naungan PNPM Mandiri Perkotaan. Sedangkan program BKM Langgeng Joyo 

yang berada dibawah naugan PNPM Pariwisata hingga saat ini baru 3 KSM yang 

berjalan dan ada 4 KSM yang masih dalam proses perencanaan. KSM yang telah 

berjalan tersebut yaitu: 

 



76 

 

 

 

Tabel 4.8 Daftar KSM PJM Pronangkis 2010-2013 

No  Nama 

Kelompok 

Kegiatan  Anggara 

PNPM 

Mandiri 

Pariwisata  

Swadaya 

Masyarakat 

Keterangan  

1 KSM 

Sanggar 

Catur 

Langgeng 

Budaya 

Apersepsi seni 

dan Budaya 

40.000.000 4.500.00 Ketua       : 

Hariyanto 

Sekretaris : Masduki 

Bendahara: Nuryanti 

Anggota   : Sugiri 

                   Karyadi 

2 KSM 

Griya 

Asri Jaya 

Fasilitasi 

perlengkapan 

homestay 

17.500.000 1.500.000 Ketua       : Keman 

Sekretaris: 

Somiyatun 

Bendahara: 

Ngatinem 

Anggota   : Suyatni 

                  Siti Aisah 

3 KSM 

Pandu 

Wisata 

Jaya 

Fasilitasi 

promosi desa 

wisata 

13.750.000 1.500.000 Ketua         : Zubaedi 

Sekretaris  : Reni i 

Bendahara : Mujiono 

Anggota     : Safari 

                  Wakhid 

4 BOP 

BKM  

Sosialisai 

program 

PNPM 

3.750.000  PNPM Mandiri 

Pariwisata 

Sumber: PJM Pronangkis BKM Langgeng Joyo 2013 
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4.1.2.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian partisipasi anggota KSM dalam pengembangan desa 

wisata ini melibatkan enam responden yang terdiri dari tiga subyek primer yaitu 

penerima manfaat BKM Langgeng Joyo dan juga subyek primer sekaligus subjek 

sekunder yang terdiri dari dua anggota dari BKM Langgeng Joyo dan satu orang 

yang merupakan pengelola PNPM Mandiri Pariwisata yang ada di Kelurahan 

Kandri. 

Penelitian yang dilaksanakan di Badan Keswadayaan Masyarakat Langgeng 

Joyo tersebut peneliti memilih tiga responden penerima manfaat adanya BKM 

Langgeng Joyo, yaitu Edy Zubaidi sebagai pengelola KSM Pandu Wisata Jaya, 

Aenin Gayati sebagai pengelola KSM Batik Langgeng Joyo, dan Hariyanto 

sebagai pengelola KSM Sanggar Catur Langgeng Budaya. Alasan peneliti 

mengambil sampel dari ke 3 subyek ini adalah karena mereka bisa dikatakan 

bersungguh-sungguh dalam menjalankan dan mengembangkan program yang 

telah dijalankan oleh BKM Langgeng Joyo. 

Selain itu, sebagai subyek primer sekaligus sekunder sebagai kroscek data 

yang sudah ada yaitu koordinator BKM Langgeng Joyo Bapak Moh. Puji 

Wibowo, anggota BKM Langgeng Joyo Bapak Agus Sulistiyono dan pengelola 

PNPM Mandiri Pariwisata yang ada di Kelurahan Kandri Bapak Syaeful Anshori. 

Berdasarkan pemilihan dari 3 subyek ini diharapkan bisa membantu peneliti 

dalam mengecek kebenaran data dari subyek penelitian yang telah diperoleh. 
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4.1.3 Partisipasi  Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam 

Mengembangkan Desa Wisata Melalui Badan Keswadayaan 

Masyarakat Di Kelurahan Kandri 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan 

salah satu progam pemerintah yang diperuntukan untuk memberdayakan 

masyarakat. Sebagai penyambung lidah dari PNPM kepada masyarakat maka 

dibentuklah suatu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM dalam 

memberdayakan masyarakat membentuk suatu kelompok yang akan menjadi 

pelaksana dalam program yang akan dilaksanakan, kelompok tersebut yaitu 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang muaranya adalah untuk 

memandirikan masyarakat dan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh 

suatu kelompok masyarakat. 

Warga masyarakat di Kelurahan Kandri melihat bahwa program yang 

dilaksanakan oleh BKM di bawah naungan PNPM sudah bisa mengatasi masalah-

masalah yang dihadapi oleh masyarakat, kususnya dalam bidang social, ekonomi,  

lingkungan, dan kepariwisataan. Partisipasi aktif dari masyarakat Kelurahan 

Kandri merupakan faktor utama keberhasilan program BKM Langgeng Joyo. 

Partisipsi aktif masyarakat berupa ide/gagasan, partisipasi dalam bentuk uang, 

benda berupa sarana dan prasarana, tenaga, dan juga keterampilan. Partisipasi 

masyarakat terlihat dengan dibentuknya KSM yang bergerak dalam bidang social, 

ekonomi, lingkungan, maupun kepariwisataan. KSM yang terbentuk di Kelurahan 

Kandri hingga saat ini telah mencapai lebih dari 50 KSM. Pelaksanaan KSM ini 

adalah rancangan dari masyarakat, terutama masyarkat miskin yang ingin maju 
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dan berkembang. Partisipasi anggota KSM dapat dilihat mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. 

4.1.3.1 Partisipasi Dalam Perencanaan 

Partipasi dalam tahap perencanaan dalam rencana pembangunan di 

Kelurahan Kandri yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), 

masyarakat di Kelurahan Kandri berpartisipasi dengan membentuk suatu 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM ini dibentuk sebagai pelaksana 

program dan akan bertanggungjawab atas program yang akan dilaksanakan. 

Dalam tahap awal ini, BKM mengajak partisipasi seluruh warga masyarakat 

dengan mengadakan musyawarah untuk membahas program apa saja yang akan 

dilakukan dengan berpatokan pada kebutuhan masyarakat yang paling urgen dan 

dengan mempertimbangkan alokasi dana yang diberikan oleh PNPM Mandiri 

Pariwisata. Musyawarah yang dilakukan juga untuk mengetahui sampai sejuah 

mana kesiapan dari warga masyarakat untuk bisa melaksanakan dan 

memanfaatkan program yang akan dilaksanakan. Masukan dari masyarakat 

setelah itu akan ditampung oleh BKM dalam suatu wadah yang disebut dengan 

Program Jangka Menengah (PJM) untuk kemudian dibuat suatu skala prioritas 

program apa saja yang memang urgen dan harus segera dilaksanakan oleh BKM. 

Setelah PJM tersusun, kemudian dibentuk KSM yang nantinya akan menjadi 

penanggung jawab akan program yang akan dilaksanakan. Partisipasi masyarakat 

dalam hal perencanaan biasanya berbentuk ide dan gagasan, dengan begitu 

program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat 
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sasaran. Partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan ini sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Bapak Puji Wibowo berikut ini: 

“itu yang namanya pemetaan swadaya, jadi itu penggalian aspirasi 

dari masyarakat itu mulai dari basis, mulai dari tingkat Rt jadi mereka 

kita beri foam isiannya antara lain permasalahan yang ada ditingkat 

Rt, Rw, kemudian di tingkat Kelurahan kita rangkum menjadi 

Program Jangka Menengah itu tadi, itu semua adalah masukan dari 

masyarakat kemudian kita skala prioritas kemudian kita 

komunikasikan kepada masyarakat apa saja program yang akan 

dilaksanakan.” 

 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Agus Sulistyono: 

“Jadi gini untuk BKM itu ada yang namanya PJM selama tiga tahun, 

itu program-programnya sudah ada di PJM semua, lha darimana itu, 

ya tentu saja dari usulan-usulan masyarakat, yang fisik berupa apa, 

yang social berupa apa, yang ekonomi berupa apa, untuk yang 

pariwisata juga berupa apa, nanti ditampung dalam PJM, nha nanti 

kan pelaksanaannya mudah, kita tinggal berpatokan pada PJM itu.” 

 

Selain itu juga didukung oleh pernyataan Ibu Aeinin: 

“Kita dikasih tau bahwa ada program PNPM, terus kita sama-sama 

merancang program setelah itu kita sama-sama merancang program, 

setelah program  dirancang kita bentuk KSM dan membuat proposal 

untuk diajukan ke BKM.” 

 

Partisipasi dalam perencanaan program juga ditunjukan dalam 

pembentukan rancangan program BKM untuk tahun 2014. Hal ini ditunjukan 

dengan adanya rapat perencanaan program yang dilakukan antara perwakilan dari 

Kelurahan, BKM, KSM, dan masyarakat. Rapat yang dilakukan adalah untuk 

membahas masalah urgen yang sedang dihadapi oleh masyarakat dalam hal 

kepariwisataan, bagaimana proses pelaksanaannya, berapa anggaran biaya yang 

diperlukan dan seperti apa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat setelah 
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program ini berjalan. Dalam perencanaan program BKM dalam bidang pariwisata 

tahun 2014 ini telah menghasilkan beberapa program yang akan dilaksanakan 

oleh KSM selama tiga tahun kedepan untuk memajukan Desa Wisata Kandri, 

beberapa program tersebut adalah: 

1. KSM Mekarsari 

KSM Mekarsari merupakan salah satu rencana program yang bertujuan 

untuk memfasilitasi gerai cindera mata. Pertimbangan pelaksanaan rencana 

program ini adalah dikarenakan banyak kegiatan yang dilaksanakan akan tetapi 

belum ada tempat untuk berjualan yang bisa dioperasikan dengan mudah, cepat 

dan seragam dalam penampilannya. Misalkan saja untuk hasil produksi olahan, 

kuliner, souvenir, dan cinderamata yang ada di Kelurahan Kandri masih belum 

bisa optimal dalam pemasarannya dikarenakan tempat untuk memasarkan hasil-

hasil tersebut belum memadai. Dengan terlaksananya program ini diharapkan bisa 

menambah pendapatan bagi pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi 

Mekarsari yang tersebar disetiap Rw dan bagi pelaku usaha tersebut juga tidak 

dibebani biaya sewa untuk gerai/lapak yang nantinya akan digunakan sebagai 

tempat berjualan. 

2. KSM Kereta Dewi Kandri 

KSM Kereta Dewi Kandri merupaka sebuah rencana program yang 

bertujuan untuk memfasilitasi untuk mobil kereta dewi kandri. Mobil ini nantinya 

akan menyediakan sarana transportasi yang representative bagi pengunjung Desa 

Wisata Kandi. Alasan pengadaan program ini adalah karena mengingat 

Kelurahan Kandri terdiri atas 4 Rw yang berjarak lumayan jauh, sedangkan 
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potensi wisata ada disetiap Rw dan saat ini belum ada sarana transportasi yang 

khusus untuk mengangkut para wisatawan tersebut untuk mengelilingi Desa 

Wisata Kandri, maka dengan adanya kereta dewi kandri ini diharapkan bisa 

menyediakan sarana transportasi alternative bagi pengembangan usaha di sektor 

pariwisata. Selain itu, dengan adanya program ini juga bisa digunakan sebagai 

sarana untuk penambahan pendapatan anggota KSM dan juga para penerima 

manfaat.  

3. KSM Langen Tri Budaya 

KSM Langen Tri Budaya merupakan salah satu rancangan program yang 

nantinya akan melengkapi fasilitas gong dan alat pemukul gamelan. Kelengkapan 

fasilitas gong dan pemukul gamelan bisa bermanfaat bagi para pelaku seni yang 

ada di Kelurahan Kandri. Kelengkapan peralatan seni ini juga sangat dibutuhkan 

mengingat seni dan budaya merupakan salah satu objek wisata yang menjadi 

unggulan di Desa Wisata Kandri. Lengkapnya peralatan seni dan budaya yang 

ada di Desa Wisata Kandri diharapkan bisa lebih menarik minat para pengunjung 

dan bisa digunakan sebagai sarana promosi Desa Wisata Kandri dengan 

menghadiri event-event yang dilaksanakan diluar wilayah Kelurahan Kandi 

sehingga pada nantinya wisatawan bisa lebih tertarik untuk mengunjungi Desa 

Wisata Kandri.  

4. KSM Karya Manunggal 

KSM Karya Manunggal merupakan salah satu rencana program dari BKM 

Langgeng Joyo yang nantinya akan melengkapi fasilitas peralatan pariwisata di 

dibidang kuliner terutama untuk bahan baku pembuatan kripik buah dan sayur. 
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Alasan pelaksanaan program ini dikarenakan di Kelurahan Kandri merupakan 

daerah pertanian yang memiliki hasil buah yang beraneka ragam tetapi banyak 

dari buah tersebut yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pelaksanaan 

program ini diharapkan bisa menambah variasi wisata kuliner yang ada di Desa 

Wisata Kandri dan juga untuk meningkatkan kualitas pariwisata di bidang kuliner 

khususnya produk lokal yang dimodifikasi menjadi makanan yang berkualitas. 

Program ini juga memberi peluang kepada penerima manfaat agar memiliki 

kesempata untuk berwirausaha dan menjadi terampil sehingga bisa memenuhi 

kebutuhan masyarakat sekitar baik dalam segi ekonomi dan lapangan kerja.  

Perencanaan program yang telah disusun dalam PJM selama tiga tahun 

kedepan ini diharapkan nantinya bisa dilaksanakan dengan baik oleh KSM yang 

bertanggungjawab dan bisa mengembangkan desa wisata Kandri agar lebih 

dikenal masyarakat luas serta bisa memandirikan masyarakat sehingga bisa 

mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kelurahan Kandri. 

4.1.3.2 Partisipasi Dalam Pelaksanaan 

Pelaksanaan kegiatan BKM Langgeng Joyo yang berada dibawah naungan 

PNPM Mandiri mencakup dalam beberapa sektor, yaitu adalah sektor 

infrastruktur, sosial, ekonomi, dan kepariwisataan. Keseluruhan kegiatan ini juga 

membutuhkan dan bahkan mengharuskan adanya kerjasama dan partisipasi dari 

masyarakat. 

Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program terlihat dengan 

adanya KSM-KSM yang mulai berjalan dan mulai berkembang di bidang 

kepariwisataan. Bentuk partisipasi yang dilakukan anggota KSM dalam hal 
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pelaksanaan program meliputi ide atau gagasan, tenaga, uang, harta benda berupa 

sarana prasarana, dan juga keterampilan. Partisipasi aktif anggota KSM terlihat 

dari berjalannya program yang telah dirancang oleh BKM dan masyarakat 

sebelumnya. Keterlibatan aktif anggota KSM juga ditegaskan oleh pernyataan 

bapak Zubaidi dan bapak Hariyanto berikut ini: 

“ya semuanya ikut mbak, utamanya ya anggota KSM dan penerima 

manfaat.” 

 

“ya semuanya ya mbak, terutama dari anggota KSM dan juga 

penerima manfaat dari KSM itu.” 

 

KSM dalam melaksanakan program yang telah dirancang bersama dengan 

BKM Langgeng Joyo telah berhasil melengkapi sebagian kebutuhan masyarakat 

dalam pengembangan kepariwisataan. Anggota KSM dalam melaksanakan 

program juga dengan menjalin kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait. 

KSM yang telah bergerak dibidang pariwisata hingga saat mencakup tiga 

program, yaitu:  

1. KSM Sanggar Catur Langgeng Budaya 

KSM Sanggar Catur Langgeng Budaya merupakan KSM yang fokus 

kegiatannya adalah untuk apersepsi seni dan budaya. KSM ini bertujuan untuk 

melengkapi kostum yang belum lengkap yang ada di Kelurahan Kandri, seperti 

halnya kostum tari, kostum kera, pager ayu dan pager bagus, kostum lesung dan 

juga peralatan kempling atau rebana jawa. Selain itu, sasaran dari program ini 

mencakup Rw I, Rw II, dan Rw III yang mempunyai kesenian yang beragam. 

Dengan memiliki kostum dan peralatan  kesenian dan budaya sendiri, maka 

akan sangat membantu personil pelaku seni dan budaya agar tidak selalu 
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menyewa, dengan demikian mengurangi dana pengeluaran sewa kostum dan 

peralatan seni dan budaya. 

 
Gambar 4.2 

Pengadan seragam Grup Gendongan Lesung “SAMAELA” 

 

Selain untuk melengkapi kostum budaya, program lain yang telah 

dijalankan oleh KSM ini adalah adanya pelatihan seni wayang kulit dan wayang 

suket, pelatihan seni tari oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pelatihan 

gending dan tembang desa wisata yang dilaksanakan di Rw 1,2 dan 3 dengan 

sasarannya adalah para pegiat seni, pemuda desa, dan juga pengelola program. 

2. KSM Griya Asri Joyo 

KSM Griya Asri Joyo merupakan KSM yang fokus kegiatannya adalah 

untuk melengkapi dan menyeragamkan fasilitas homestay yang ada di Kelurahan 

Kandri. Kelengkapan fasilitas dan keseragaman homestay sangat diperlukan agar 

para tamu atau para wisatawan yang akan menginap di Kelurahan Kandri tidak 

merasa iri dengan adanya perbedaan fasilitas yang ada di homestay. Fasilitas yang 

saat ini sudah berhasil dilengkapi oleh PNPM Mandiri Pariwisata melalui KSM 



86 

 

 

 

ini diantaranya adalah kelengkapan selimut, sprei,bantal dan guling, peralatan 

kebersihan, dan peralatan kamar mandi.  

Pada saat ini homestay yang ada di Kelurahan Kandri terdapat 39 rumah 

warga dengan jumlah kamar 72 kamar yang tersebar di Rw I terdapat 5 rumah 

dengan jumlah kamar 10 buah, Rw II terdapat 3 rumah dengan jumlah kamar ada 

8 buah, dan Rw III terdapat 31 rumah dengan jumlah kamar 54 buah.  

 
Gambar 4.3 

Pengadaan peralatan kebersihan 

Selain itu, program lain dari KSM Griya Asri Joyo ini adalah dengan adanya 

program pelatihan pengelolaan homestay yang dilaksanakan oleh Disbudpar 

Provinsi Jawa Tengah di Karang Banjar Purbolinggo dan diikuti oleh perwakilan 

pemilik homestay.  

3. KSM Pandu Wisata Jaya 

KSM Pandu Wiasata Jaya merupakan KSM yang fokus kegiatannya adalah 

untuk fasilitasi promosi Desa Wisata Kandri. Promosi atau pengenalan Desa 

Wisata Kandri ini dilakukan dengan pembuatan pamflet, stiker, papan informasi 

potensi wisata dimasing-masing wilayah RW I s/d RW IV sehingga Desa Wisata 

Kandri lebih dikenal, dan dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke 

Desa Wisata Kandri, tidak terfokus hanya satu titik lokasi wisata, dengan 
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demikian akan terwujud pemarataan pendapatan dari kegiatan kepariwisataan. 

Selain itu juga ada pembuatan cinderamata sebagai salah satu faktor pendukung 

yang sangat penting untuk pengembangan Desa Wisata Kandri 

KSM Pandu Wisata Jaya juga melakukan beberapa pelatihan yang diikuti 

oleh anggota KSM, diantaranya adalah pelatihan instruktur outbond, guiding dan 

pramuwisata, pelatihan pembuatan paket wisata, dan juga pelatihan 

pengembangan klaster pariwisata yang dilaksakan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata dan diikuti oleh pengelola KSM dan juga anggota POKDARWIS 

sebagai pengelola pengembangan Desa Wisata Kandri. 

 
Gambar 4.4 

Pengadaan papan nama homestay 

 

Pembuatan cinderamata yang ada di Kelurahan Kandri tersebar pada Rw 

I,II, dan III. Cinderamata yang dibuat oleh warga Kandri adalah merupakan ide 

dan kreatifitas dari warga masyarakat di Kelurahan Kandri. Sedangkan untuk 

pembuatan alat promosi seperti leaflet, pamphlet, stiker, papan informasi, dan 

juga sablon kaos terpusat pada KW Goker yang dikelola oleh Bapak Zubaidi yang 

ada di Rw II. 
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4.1.3.3 Partisipasi Dalam Pemanfatan 

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata harus menjamin bisa 

memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). 

Disamping itu, pemanfaatan hasil program, aspek pemberdayaan, system dan 

proses perencanaan, aspek good govermence, serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri 

Pariwisata harus memberikan dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi 

masyarakat. 

KSM hingga saat ini bisa memanfaatkan dan mengembangkan program 

yang telah dilaksanakan. Misalkan saja untuk pemanfaatan program dari KSM 

Catur Langgeng Budaya, dengan adanya PNPM Mandiri Pariwisata yang 

memfasilitasi untuk seragam seni dan budaya yang ada di Kelurahan Kandri 

sekarang mereka tidak perlu untuk menyewa lagi apabila ada event-event yang 

membutuhkan seragam seni dan budaya. Selain itu, untuk pengembangan 

dilakukan dengan menyediakan jasa penyewaan kostum untuk kegiatan seni dan 

budaya. Begitu pula dengan KSM-KSM yang lain, hingga saat ini program yang 

dilaksanakan oleh BKM Langgeng Joyo bisa dimanfaatkan dan dikembangkan 

dengan baik oleh para pengelola KSM. Pemanfaatan dan pengembangan program 

yang dilakukan oleh KSM juga dituturkan oleh Bapak Agus Sulistyono sebagai 

berikut ini: 

“Pengembangan program merupakan tanggungjawab dari masing-

masing KSM, jadi biasanya mereka mengadakan evaluasi untuk 

program yang mereka jalankan, mereka juga kadang diundang untuk 

datang ke event-event tertentu, untuk pameran misalnya, nha dari situ 

kan mereka bisa memperluas dan bisa memperkenalkan produk 

mereka.” 
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Pernyataan lain juga disampaikan oleh bapak Syaeful Ansori: 

“untuk pengembangannya, yang dilakukan masyarakat itu sebenarnya 

ya banyak sekali mbak pengembangannya. Ya saya sampaikan tadi, 

kita tidak bisa merubah itu dengan segera tidak seperti membalik 

telapak tangan semuanya itu kan perlu proses. Untuk pengembangan 

yang dari BKM itu kita tidak hanya mengakses dari dana PNPM 

Pariwisata saja, kita mengakseskan dari PNPM yang lain, lembaga 

yang lain, atau instansi yang lain, contohnya kita dari BKM, KSM 

kita ada pelatihan untuk persiapan kita nanti sebagai pengelola USRI, 

itu pemanfaatnya untuk IPAL Komunal, kita juga sudah bekerjasama 

dengan ASTRATREK ya CSR dari ASTRA Internasional, juga pada 

pertamina, juga pada yang lain-lain, jadi harapan kami steakholder itu 

tidak hanya melulu dari lembaga pemerintah, tapi juga dari swasta, 

dari perguruan tinggi, dan seterusnya.” 

 

Selain itu juga ada pernyataan dari ibu Aeinin: 

“kalau pengembangannya ya setelah batik jadi kan dipasarakan ya 

mbak, nha dengan dikenalnya batik siwarak kan batik kita jadi 

berkembang ya mbak, terus kita juga suka diundang untuk seminar-

seminar gitu mbak, wah seneng mbak pokoke, kita jadi dikenal 

dimana-mana.” 

 

Berdasarkan pada penyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa KSM 

bertanggungjawab penuh atas keberhasilan dan keberlangsungan program yang 

telah dijalankan sehingga program tersebut bisa digunakan sebagai salah satu 

alternatif utama dalam pengembangan desa wisata Kandri. Anggota KSM juga 

telah melakukan berbagai upaya untuk pemanfaatan dan juga pengembangan 

program yang telah dilaksanakan. Keberhasilan anggota KSM dalam 

melaksanakan program bisa terlihat dalam keberlangsungan program dan 

bertambahnya penerima manfaat dari program tersebut. 
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4.1.3.4 Partisipasi Dalam Evaluasi 

Evaluasi dalam suatu program mempunyai tujuan untuk mengetahui 

seberapa jauh kegiatan atau program yang dilaksanakan telah sesuai atau malah 

menyimpang dari pedoman yang telah ditentukan, sehingga akan diketahui tingkat 

efektivitas dan efisiensi dari program tersebut untuk selanjutnya dilakukan 

langkah-langkah guna meningkatkan program yang telah dilaksanakan. 

(Mardikanto, 2012:272) 

Partisipasi anggota KSM dalam mengevaluasi program yang dilakukannya 

sudah tergolong sangat baik. Anggota KSM melakukam pertemuan rutin untuk 

mengevaluasi keberlanjutan program yang sedang dilaksanakan. Selain itu, KSM 

juga berpartisipasi dalam pertemuan rutin yang diadakan oleh BKM Langgeng 

setiap satu tahun sekali yang sering disebut dengan Rembug Warga Tahunan 

(RWT). Dalam pertemuan itu, dilaksanakan evaluasi secara keseluruhan, mulai 

dari KSM, BKM, dan juga UP-UP yang bertanggungjawab dalam bidangnya. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Puji Wibowo: 

“Kalau ditingkat KSM mereka sudah menyepakati ada pertemuan 

rutin itu mereka mengadakan evaluasi, kemudian kalau dari tingkat 

BKM itu setiap tahunnya ada yang namanya Rembug Warga Tahunan 

atau RWT disana ada forum evaluasi untuk mengevaluasi seluruhnya 

ya KSM ya unit pelaksana ya BKM itu dievaluasi semuanya.”  

 

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh bapak Hariyanto: 

“Kalau untuk evaluasinya ya kita bisanya ada evaluasi dari KSM, 

nanti ada juga evaluasi dari BKM, juga dari pusat juga ada 

evaluasinya.” 

 



91 

 

 

 

Evaluasi yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui kemajuan KSM 

dalam melaksanakan program.  Selain evaluasi dilakukan oleh KSM dan BKM, 

ada juga evaluasi yang dilaksanakan oleh Fasilitas Kelurahan (Faskel) dan juga 

dari Koordinator Kota (koorkot) untuk mengetahui seberapa jauh program yang 

telah dilaksanakan itu bisa dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat. 

Selain itu ada pula audit yang dilaksanakan oleh pusat untuk mengetahui sampai 

sejauh mana program yang dijalankan dan seperti apa pemanfaatan dan 

pengembangannya. Hal ini juga sesuai denga yang disampaikan oleh Bapak Agus 

Sulistyono:  

“Untuk evaluasi kita kadang untuk evaluasi suatu program itu sifatnya 

temporer, kalau evaluasi misalnya program lingkungan, selesai 

adanya program untuk proyek tersebut, ada namanya evaluasi dari 

faskel itu fasilitasi kelurahan, ada korkot itu koordinator kota itu 

dibawahnya faskel, itu yang namanya mengevaluasi bahwa program-

program yang dilaksanakan sesuai dengan proposal atau tidak, ada 

swadaya tidak. Selain itu BKM juga mengadakan evaluasi setiap 

program-program yang dilaksanakan atau tidak, kalau tidak ya kita 

berhak untuk menegur ya mbak.” 

 

Partisipasi anggota KSM dalam mengembangkan desa wisata dalam hal 

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, sampai pada evaluasi terlihat sangat 

aktif dan sangat mendukung untuk pengembangan desa wisata. Partisipasi 

anggota KSM yang bergerak dibidang pariwisata dapat kita lihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 4.9 Partisipasi Anggota KSM 

No Nama 

Program 

Partisipasi Anggota KSM 

Perencanaan  Pelaksanaan  Pemanfaatan  Evaluasi  

1 KSM 

Catur 

Langgeng 

Budaya 

Ya ikut 

musyawarah 

mbak, jadi 

dalam 

merencanakan 

program kita 

ya ikut 

terlibat, terus 

kita ditawari 

mau atau 

tidak, siap 

atau tidak, 

terus nanti 

kita 

mengajukan 

proposal ke 

BKM. 

Untuk 

pelaksanaannya, 

setelah kita 

mengajukan 

proposal, dalam 

pelaksanaannya 

kita ya untuk 

melengkapi 

fasilitas 

kesenian itu 

mbak, seperti 

seragam, terus 

peralatan 

kempling, terus 

ada juga LCD. 

Kalau 

pemanfaatannya 

ya banyak ya 

mbak, kayak 

misal sekarang 

kita untuk 

seragam 

kesenian kita 

tidak perlu sewa 

lagi, terus kalau 

kita sedang tidak 

ada event terus 

ada yang butuh 

seragam kita bisa 

menyewakannya. 

Kalau untuk 

evaluasinya ya 

kita bisanya ada 

evaluasi dari 

KSM, nanti ada 

juga evaluasi dari 

BKM, juga dari 

pusat juga ada 

evaluasinya. 

2 KSM 

Griya 

Asri 

Kita dikasih 

tau bahwa ada 

program 

PNPM, terus 

kita sama-

sama 

merancang 

program 

setelah itu 

kita sama-

sama 

merancang 

program, 

setelah 

program  

dirancang kita 

bentuk KSM 

Ya program 

berjalan setelah 

adanya dana ya 

mbak, jadi 

kalau dananya 

sudah turun 

terus kita kelola 

bareng-bareng, 

kita belanjakan 

sesuai dengan 

ada yang ada 

diproposal. 

Kita kan untuk 

melengkapi 

fasilitas 

homestay ya 

mbak, jadi 

pemanfaatannya 

ya untuk 

kelengkapan 

homestay, untuk 

mendukung desa 

wisata, ya agar 

setiap homestay 

itu fasilitasnya 

sama, jadi agar 

tidak ada yang iri 

gitu mbak. 

Untuk evaluasinya 

ya kita suka 

mengadakan 

evaluasi sendiri, 

kalau ada masalah 

ya kita bahas 

bareng, terus kita 

cari solusinya, 

terus juga ada ada 

evaluasi dari 

BKM, dan dari 

pihak PNPM. 
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dan membuat 

proposal 

untuk 

diajukan ke 

BKM. 

3 KSM 

Pandu 

Wisaya 

Jaya 

Kita bentuk 

KSM dengan 

anggota yang 

mempunyai 

tujuan dan 

misi yang 

sama, terus 

kita membuat 

proposal ke 

BKM untuk 

persyaratan 

pencairan 

dana. 

Program yang 

akan 

dilaksanakan 

juga harus 

sesuai dengan 

program yang 

telah 

dirancang 

bersama. 

Pelaksanaanya 

ya kita sesuai 

dengan apa 

yang ada 

diproposal. Kita 

gunakan untuk 

fasilitas 

promosi desa 

wisata Kandri, 

seperti misal 

papan 

informasi, 

brosur, 

pamphlet, itu 

kita yang 

menyediakan. 

Jadi agar 

masyarakat itu 

tahu bahwa ada 

desa wisata 

Kandri. 

Kalau 

pemanfaatannya 

ya itu tadi, untuk 

fasilitasi 

promosi, selain 

itu juga untuk 

pengembangan 

sablon dan juga 

cinderamata, itu 

ya untuk 

mendukung desa 

wisata Kandri, 

agar nanti kalau 

dari sini tu 

punya kenang-

kenangan. 

Untuk evaluasi 

sendiri kita 

adakan 

musyawarah rutin 

dengan seluruh 

anggota KSM, 

jadi kalau ada 

masalah ya kita 

cari solusinya dan 

kita selesaikan. 

Juga untuk 

pengembangannya 

juga kita bahas 

dalam evaluasi itu 

mbak. 

Sumber: Hasil wawancara Laela 

Secara keseluruhan, partisipasi yang dilakukan oleh BKM Langgeng Joyo 

dalam memberdayakan masyarakat bisa digolongkan dalam partisipasi 

fungsional, dimana masyarakat ikut berpartisipasi dengan membentuk kelompok 

untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek, setelah itu diadakan 

pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang 
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disepakati dan pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak 

luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri. 

4.1.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Anggota Kelompok Swadaya 

Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa Wisata Melalui Badan 

Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri 

Program yang telah dan akan dilaksanakan sudah tentu akan menemui 

adanya hambatan dan juga akan ada sesuatu yang mendorong program tersebut 

untuk bisa berjalan sesuai dengan tujuan. Begitu pula dengan program yang 

dilaksanakan oleh BKM Langgeng Joyo yang berjalan dibawah naungan PNPM 

Mandiri Pariwisata. Berjalan dan tidaknya suatu program juga sangat bergantung 

pada partisipasi dan antusias masyarakat dalam melaksanakan program. Begitu 

juga dengan program yang dilaksanakan oleh BKM Langgeng Joyo, dalam 

pelaksanaanya juga mengalami hambatan-hambatan. Faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan program BKM Langgeng Joyo di Kelurahan 

Kandri dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 4.10 Faktor Pendukung dan Penghambat 

No  Nama  Faktor Pendukung  Faktor Penghambat 

1 M. Puji 

Wibowo 

Motivasi masyarakat Kalau penghambatnya itu 

untuk infra biasanya faktor 

cuaca, harusnya sudah 

berjalan tapi karena musim 

penghujan sehingga mundur, 

terus juga tingkat kesulitan 

penyusunan laporan yang 

kadang-kadang tidak semua 

bisa, hanya orang-orang 

tertentu yang memahami, 
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kemudian juga penyusunan 

administrasi itu yang kadang-

kadang menjadi hambatan 

2 Agus 

Sulistyono 

Karena masyarakat sudah 

bisa merasakan mafaat 

dari PNPM sehingga 

masyarakat welcome 

dengan program PNPM, 

tidak apatis, selalu 

mendukung dan bisa 

mengerjakan bersama  

Perkembangan zaman yang 

membuat orang jauh lebih 

mementingkan diri sendiri dan 

kurang adanya sosialisasi dan 

adanya pro dan kontra di 

masyarakat 

3 Syaeful 

Ansori 

Semangat warga untuk 

ikut berpartisipasi dalam 

program yang 

dilaksanakan 

Ketidaktahuan masyarakat 

akan hakikat PNPM 

dikarenakan sosialisasi yang 

kurang, dana PNPM tidak bisa 

secara leluasa digunakan 

sesuai keinginan. 

4 Edy Zubaidi Sangat sesuai dengan 

kondisi riil di masyarakat 

Kurang adanya kesadaran dari 

masyarakat untuk membentuk 

KSM 

5 Aeinin 

Gayati 

Semangat dari anggota Penggunaan dana yang harus 

sesuai dengan patokan yang 

telah ditentukan pada saat 

pengusulan proposal 

6 Hariyanto  Dukungan dari 

masyarakat  

Sebagian kecil dari 

masyarakat yang masih sulit 

untuk diajak maju 

Sumber: Hasil wawancara Laela 

Berdasarkan pada hasil wawancara tersebut, dapat kita lihat dengan jelas 

faktor pendukung dan penghambat program yang dilaksanakan BKM Langgeng 

Joyo. Faktor pendukung dan penghambat tersebut berasal dari intern dan ekstern.  
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Faktor pendukung dari keberhasilan program yang telah dilaksanakan 

berdasarkan pada tabel tersebut secara keseluruhan merupakan faktor intern dari 

masing-masing individu, dimana masyarakat mempunyai motivasi untuk ikut 

andil dalam pelaksanaan program, semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi, 

dukungan masyarakat akan adanya program, ketidak apatisan masyarakat terhadap 

program dan kesesuaian program terhadap kondisi riil dimasyarakat menjadi 

faktor pendukung yang akan menjanjikan keberhasilan program. 

faktor penghambat dari program yang telah dilaksanakan berdasarkan pada 

tabel tersebut berasal dari intern dan ektern. Faktor intern penghambat program 

diantaranya adalah kurang sadarnya masyrakat untuk membentuk BKM dan masih 

adanya sebagian dari masyarakat yang masih sulit untuk diajak maju. Sedangkan 

faktor ekstern yang menjadi penghambat program adalah aktor cuaca, harusnya 

sudah berjalan tapi karena musim penghujan sehingga mundur, tingkat kesulitan 

penyusunan laporan dan penyusunan administrasi yang tidak semua bisa, 

perkembangan zaman yang membuat orang jauh lebih mementingkan diri sendiri 

dan kurang adanya sosialisasi, adanya pro dan kontra di masyarakat, 

ketidaktahuan masyarakat akan hakikat PNPM dikarenakan sosialisasi yang 

kurang, dan dana PNPM tidak bisa secara leluasa digunakan sesuai keinginan. 

Berdasarkan pada hal tersebut, ternyata masih banyak yang menjadi 

hambatan akan berjalannya program yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan 

oleh BKM Langgeng Joyo. 
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4.2 Pembahasan  

4.2.1 Profil Badan Keswadayaan Masyarakat Langgeng Joyo 

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah suatu lembaga pimpinan 

kolektif atau organisasi masyarakat di suatu kelurahan dan berbentuk dewan atau 

majelis warga yang tinggal di kelurahan yang akan memperjuangkan aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat miskin agar benar-benar terlibat secara aktif dalam proses 

pengambilan keputusan, khususnya yang berhubungan dengan persoalan yang 

dihadapinya (KWM, 2003:8). 

Perencanaan PJM Pronangkis juga dilaksanakan oleh BKM Langggeng 

Joyo sebagaimana yang tercantum dalam PJM Pronangkis 2007-2010, PJM 

Pronangkis 2010 -2013,  pada saat ini merupakan tahun ketiga dari PJM 

Pronangkis Tahun 2013. Badan Keswadayaan Masyarakat melalui Unit Pengelola 

bidang Pariwisata  (UPP) Desa Wisata Kandri mempunyai tugas pokok dan 

fungsinya antara lain mengelola, memelihara, memanfaatkan serta melestarikan 

Potensi Wisata Desa Wisata Kandri. 

Program yang dilaksanakan oleh BKM langgeng Joyo melalui UPP telah 

berhasil dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat yang cukup besar 

kepada masyarakat sehingga penerima manfaat dari program tersebut kini bisa 

memanfaatkan dan mengembangkan program tersebut untuk mengembangkan 

kemandirian, mengentaskan kemiskinan, dan mendukung pengembangan Desa 

Wisata Kandri. BKM Langgeng Joyo telah berhasil untuk memperjuangkan 

aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin agar benar-benar terlibat secara aktif 



98 

 

 

 

dalam proses pengambilan keputusan, khususnya yang berhubungan dengan 

persoalan yang dihadapinya. 

Pemimpin kolektif yang mempunyai kriteria sifat-sifat baik, diharapkan 

akan memunculkan keputusan yang adil penuh keikhlasan dan kejujuran, 

sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga dan para 

pemimpinnya. Kepercayaan merupakan modal yang sangat berharga bagi 

BKM/LKM. Dengan adanya kepercayaan, keswadayaan dan keterlibatan 

masyarakat bisa digalang dengan lebih mudah, serta akan menumbuhkan 

kepercayaan pihak luar untuk bermitra dan berjaringan dengan BKM dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan (Nes, 2008:4). 

Kepemimpinan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat di Kelurahan 

Kandri menunjukan adanya kepercayaan penuh yang dari masyarakat. 

Kepercayaan  tersebut ditujukan dengan tidak adanya prasangka buruk 

masyarakat terhadap keseluruhan program yang dilaksanakan BKM Langgeng 

Joyo dan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap program yang 

akan, sedang, atau telah dilaksanakan. 

Program yang telah dilaksanakan oleh BKM Langgeng Joyo secara 

keseluruhan telah berhasil dan sesuai dengan tujuan jangka pendek dan tujuan 

jangka panjang yang diinginkan oleh PNPM Pariwisata. Keberhasilan tersebut 

padat dilihat dengan teratasinya berbagai persoalan kehidupan masyarakat 

terutama yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan secara 

berkelanjutan, selain itu BKM  sebagai badan yang bertanggungjawab untuk 

membahas, menyusun prioritas pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-
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kegiatan kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam perguliran dana telah 

berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. 

4.2.2 Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam 

Mengembangkan Desa Wisata Melalui Badan Keswadayaan 

Masyarakat Di Kandri 

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. Bentuk partisipasi 

menurut Ericson dalam (Slamet 1994:89) terbagi atas tiga tahap, yaitu: partisipasi 

dalam perencanaan (idea planning stage), partisipasi dalam pelaksanaan 

(implementation stage), dan partisipasi dalam pemanfaatan (utilitazion stage). 

Partisipasi yang dilakukan oleh anggota KSM terlihat dalam setiap proses 

pemberdayaan masyarakat. Anggota KSM ikut berpartisipasi mulai dari 

perencanaan hingga evaluasi. Program yang akan dilaksanakan anggota KSM 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

budaya, dan tidak memberatkan masyarakat. Anggota KSM dalam melaksanakan 

program harus sesuai dengan PJM Pronangkis yang telah dirancang bersama. 

Setelah itu, anggota KSM yang akan melaksanakan program harus mengusulkan 

proposal program kepada PNPM Mandiri Pariwisata untuk dapat mencairkan 

dana. Anggota KSM dalam merencanakan program harus mematuhi aturan-aturan 

yang telah ditentukan oleh PNPM Mandiri. Keterlibatan masyarakat miskin 
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menjadi syarat mutlak berjalannya program KSM. Anggota KSM dalam 

melaksanakan program juga harus berpatokan pada pedoman yang telah 

ditentukan. Program yang telah dilaksnakan oleh KSM juga harus bisa 

dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik oleh anggota KSM.  

Hal itu sesuai dengan filosofi keberadaan KSM yaitu: ”KSM adalah yang 

mengusulkan/merencanakan, melaksanakan dan memanfaatkan dan memelihara 

sarana dan prasarananya sendiri”. Artinya bahwa KSM sendirilah yang 

merencanakan kegiatannya, melaksanakan proses pembangunan apa yang sudah 

direncanakannya, memanfaatkan dan memelihara hasil kegiatan pembangunan. 

Keberhasilan anggota KSM dalam ikut berpartisipasi mengembangkan desa 

wisata terlihat dengan bermunculannya KSM yang bergerak dibidang pariwisata. 

Adanya KSM yang bergerak di bidang pariwisata menunjukan bahwa adanya 

kemauan dan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

mengembangkan desa wisata. Keberadaan KSM menunjukan bahwa masyarakat 

bukan hanya sebagai objek pembangunan semata, akan tetapi juga merupakan 

subyek dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, hendaknya masyarakat 

memiliki kemauan, kemampuan, kesediaan, kesadaran, motivasi, dan rasa 

kerjasama yang tinggi.  

Pentingnya keterlibatan anggota KSM dalam setiap program yang 

dijalankan juga telah disebutkan oleh Coyen (1991:154-155) menyebutkan bahwa 

ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat yang 

sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna 

memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat 
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setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek 

akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau 

program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 

perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut 

dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbulnya 

anggapan bahwa mereka mempunyai hak untuk “urun rembug” dalam 

menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.  

4.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Anggota Kelompok Swadaya 

Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa Wisata Melalui Badan 

Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri 

KSM merupakan kegiatan awal proses pembelajaran di tingkat masyarakat 

bertumpu pada kelompok. Kegiatan ini merupakan proses identifikasi dan 

penentuan kelompok masyarakat yang akan didampingi. Keputusan apakah satu 

kelompok bisa didampingi atau tidak harus merupakan kesepakatan bersama 

seluruh anggota kelompok dan pelaku program penanggulangan kemiskinan 

ditingkat kelurahan/desa. Dengan adanya KSM akan menumbuhkan kesadaran 

dan kepedulian masyarakat untuk memperkuat kembali ikatan-ikatan pemersatu 

sebagai media membangun solidaritas sosial sehingga masyarakat mampu 

memecahkan persoalan-persoalan bersama secara mandiri melalui pembelajaran 

bertumpu pada kelompok. 

Kelompok Swadaya Masyarakat sebagai kelompok yang dirancang, dibuat, 

dan dilaksanakan langsung oleh masyarakat dalam menjalankan programnya tidak 

lepas dari faktor pendukung dan penghambat program. Faktor pendukung 
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keberhasilan anggota KSM dalam melaksanakan programnya berasal dari 

motivasi pelaku kegiatan yang berkeinginan untuk ikut serta dalam pengembagan 

desa wisata. Selain itu bertambahnya tingkat kesadaran warga masyarakat di 

Kelurahan Kandri untuk maju dan untuk bisa mandiri juga merupakan faktor 

pendukung yang sangat menentukan keberhasilan program. Beberapa faktor 

pendukung yang disampaikan oleh beberapa subyek penelitian adalah: 

“Kalau pendorongnya jelas motivasi masyarakat ini yang utama,  

mereka welcome untuk program-program PNPM, tidak apatis, selalu 

mendukung dan bisa mengerjakan bersama-sama, semangat warga 

untuk ikut berpartisipasi dalam program yang dilaksanakan, dan sangat 

sesuai dengan kondisi riil di masyaraat karena sekarang lagi ada 

pengembangan kepariwisataan.” 

 

Selain itu faktor penghambat dalam suatu program sudah pasti akan 

mengganggu berlajannya program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Begitu 

pula dengan program yang dilaksanakan oleh BKM Langgeng Joyo, beberapa 

penghambat yang dijumpai dan dirasakan oleh perencana, pelaksana, dan 

pendamping program adalah: faktor cuaca, kesulitan penerima manfaat dalam 

penyusunan laporan dan administrasi, patokan penggunaan dana, kurang 

kesadaran masyarakat untuk membentuk KSM, masyarakat yang masih apatis, 

dan pro kontra yang terjadi di masyarakat.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Partisipasi 

Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa Wisata 

Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota Semarang” 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Badan Keswadayaan Masyarakat Langgeng Joyo merupakan sebuah 

badan/lembaga kolektif yang durancang, dibangun, dan dilaksanakan oleh 

masyarakat. Badan Keswadayaan Masyarakat Langgeng Joyo ini dibentuk 

dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat dan mengentaskan 

kemiskinan yang ada di Kelurahan Kandri. Anggota BKM Langgeng Joyo 

terdiri atas sembilan orang yang dipilih langsunh oleh masyarakat 

ditambah dengan UP-UP yang bergerak pada masing-masing bidang.  

BKM Langgeng Joyo dalam pelaksanaannya berpatokan pada PJM 

Pronangkis yang telah disusun untuk kurun waktu tiga tahun. Pelaksanaan 

program BKM Langgeng Joyo dilaksanakan oleh KSM yang bertugas 

sebagai penanggung jawab kegiatan. Program yang telah dilaksanakan 

oleh KSM akan dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masing-masing 

KSM. Evaluasi yang dilakukan mulai dari tingkat dasar yaitu KSM sampai 

adanya audit yang dilakukan oleh Provinsi. 
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5.1.2 Perencanaan program BKM Langgeng Joyo melibatkan masyarakat, dan juga 

anggota KSM. Anggota KSM terlibatan aktif dalam perencanaan program, 

mereka mengemukakan masalah apa saja yang sedang dihadapi dan membuat 

suatu PJM. Berdasarkan pada PJM tersebut maka dibentuk suatu KSM yang 

baru. Anggota KSM dalam pelaksanaan programnya juga memanfaatkan dana 

bantuan dari PNPM sesuai dengan proposal yan gtelah dibut, selain itu 

anggota KSM juga mengadakan evaluasi yang dilakukan dalam pertemuan 

rutin pada tiap KSM. Selain itu, dalam pengembangan program anggota KSM 

menggandeng mitra dari luar, baik itu dari pemerintah, lembaga 

sosial/swadaya, ataupun instansi. 

5.1.3 Faktor pendukung pelaksanaan program meliputi motivasi masyarakat, 

semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi, dukungan masyarakat akan 

adanya program, ketidak apatisan masyarakat terhadap program dan 

kesesuaian program terhadap kondisi riil dimasyarakat. Sedangkan faktor 

penghambat program meliputi faktor cuaca, kesulitan penerima manfaat 

dalam penyusunan laporan dan administrasi, patokan penggunaan dana, 

kurang kesadaran masyarakat untuk membentuk KSM, masyarakat yang 

masih apatis, dan pro kontra yang terjadi di masyarakat. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang 

didapatkan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yaitu : 
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5.2.1 BKM Langgeng Joyo untuk lebih memotivasi masyarakat di Kelurahan 

Kandri terutama masyarakat yang sampai saat ini masih apatis untuk mau ikut 

perpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan potensi 

yang ada di Kelurahan Kandri utamanya dalam bidang pariwisata. 

5.2.2 KSM bidang pariwisata yang telah berjalan diharapkan bisa lebih memperluas 

jaringan atau kemitraan dengan pihak luar agar bisa digunakan sebagai salah 

satu alternatif promosi desa wisata Kandri. 

5.2.3 Agar dampak yang dihasilkan bisa lebih positif dan lebih bisa dirasakan oleh 

warga masyarakat di Kelurahan Kandri secara keseluruhan, alangkah lebih 

baik jika BKM Langgeng Joyo bisa mengatasi beberapa masalah urgen yang 

saat ini masih ada. 
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KISI-KISI INSTRUMENT PENELITIAN 

PARTISIPASI ANGGOTA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT 

DALAM MENGEMBANGKAN DESA WISATA MELALUI BADAN 

KESWADAYAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KANDRI KOTA 

SEMARANG 

 

1. Instrumen Pengurus BKM 

No. Variabel Sub Variabel Indikator  Item 

1. Profil BKM 

Langgeng 

Joyo  

a. Perencanaan 1. Pembentukan 

BKM 

2. Recruitmen 

anggota 

3. Perencanaan 

program 

4. Perencanaan 

anggaran 

1,2,3,4 

b. Pelaksanaan 1. Pelaku pelaksana 

2. Sarana prasaran 

3. Ide dan gagasan 

5,6,7 

c. Evaluasi 

program 

1. Pemanfaatan 

program 

2. Pengembangan 

program 

3. Evaluasi 

8,9,10 

2. Partisipasi 

anggota KSM 

dalam 

pengembangan 

desa wisata 

a. Perencanaan   1. perencanaan 

program 

2. perencanaan 

anggaran 

3. perencanaan 

anggota 

11,12,13 

14,15 

 

b. Pelaksanaan 1. Pelaku pelaksana 

2. Sarana prasarana 

3. Ide dan gagasan 

16,17,18, 

 



 

 

 

 

c. Pemanfaatan 1. Pemanfaatan 

program 

2. Pengembangan 

program 

3. Evaluasi 

program 

19,20,21 

22 

3. Faktor 

pendorong dan 

penghambat 

a. Faktor pendorong 

dan penghambat 

1. Faktor 

pendorong dan 

penghambat 

program 

23 

 



 

 

 

 

KISI-KISI INSTRUMENT PENELITIAN 

PARTISIPASI ANGGOTA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT 

DALAM MENGEMBANGKAN DESA WISATA MELALUI BADAN 

KESWADAYAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KANDRI KOTA 

SEMARANG 

 

2. Instrumen Unit Pengelola Pariwisata 

No. Variabel Sub Variabel Indikator  Item 

1. Profil BKM 

Langgeng Joyo 

a. Perencanaan 1. Pembentukan BKM 

2. Recruitmen anggota 

3. Perencanaan program 

4. Perencanaan 

anggaran 

1,2,3 

4 

b. Pelaksanaan 1. Pelaku pelaksana 

2. Alat dan bahan 

3. Ide dan gagasan 

5,6,7 

c. Evaluasi program 1. Pemanfaatan program 

2. Pengembangan 

program 

3. Evaluasi 

8,9 

2. Partisipasi 

anggota KSM 

dalam 

pengembangan 

desa wisata 

a. Perencanaan   1. Pembentukan BKM 

2. Recruitmen anggota 

10,11 

12,13 

b. Pelaksanaan 1. Pelaku pelaksana 

2. Sarana prasaran 

14,15 

c. Pemanfaatan 1. Pemanfaatan program 

2. Pemeliharaan program 

3. Pengembangan 

program 

16,17 

18 

3. Faktor 

pendorong dan 

penghambat 

a. Faktor pendorong 

dan penghambat 

1. Faktor pendorong dan 

penghambat program 

19 

 



 

 

 

 

KISI-KISI INSTRUMENT PENELITIAN 

PARTISIPASI ANGGOTA KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT 

DALAM MENGEMBANGKAN DESA WISATA MELALUI BADAN 

KESWADAYAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KANDRI KOTA 

SEMARANG 

 

3. Instrumen Anggota KSM 

No. Variabel Sub Variabel Indikator  Item 

1. Profil BKM 

Langgeng 

Joyo  

a. Perencanaan 1. Pembentukan 

BKM 

2. Recruitmen 

anggota 

3. Perencanaan 

program 

4. Perencanaan 

anggaran 

1,2,3,4 

b. Pelaksanaan 1. Pelaku pelaksana 

2. Sarana prasaran 

3. Ide dan gagasan 

5,6,7 

c. Evaluasi program 1. Pemanfaatan 

program 

2. Pengembangan 

program 

3. Evaluasi 

8,9,10 

2. Partisipasi 

anggota KSM 

dalam 

pengembangan 

desa wisata 

a. Perencanaan   1. perencanaan 

program 

2. perencanaan 

anggaran 

3. perencanaan 

anggota 

11,12,13 

14,15 

 

b. Pelaksanaan 1. Pelaku pelaksana 

2. Sarana prasarana 

3. Ide dan gagasan 

16,17,18, 

 



 

 

 

 

c. Pemanfaatan 1. Pemanfaatan 

program 

2. Pengembangan 

program 

3. Evaluasi program 

19,20,21 

22 

3. Faktor 

pendorong dan 

penghambat 

a. Faktor pendorong 

dan penghambat 

1. Faktor pendorong 

dan penghambat 

program 

23 

 



 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa 

Wisata Kandri Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota  

Semarang 

 

 

 

A. Identitas subyek 

1. Nama    : 

2. Tempat, Tgl lahir  :  

3. Umur/Jenis Kelamin  : 

4. Pendidikan Terakhir  : 

5. Pekerjaan    : 

6. Alamat    : 

7. Hari/ Tgl wawancara  : 

 

B. Profil BKM Langgeng Joyo 

1. Bagaimana proses terbentuknya BKM Langgeng Joyo? 

2. Apa tugas pokok dan fungsi dari BKM Langgeng Joyo itu sendiri? 

3. Bagaimana proses perekrutan anggota BKM Langgeng Joyo? 

4. Apa tujuan dibentuknya BKM Langgeng Joyo? 

Pengurus BKM  



 

 

 

 

5. Program apa saja yang dilaksanakan oleh BKM Langgeng Joyo dalam 

memberdayakan masyarakat? 

6. Ada berapa dan apa saja KSM yang ada di BKM Langgeng Joyo yang berada 

dibawah naungan PNPM Mandiri Pariwisata? 

7. Bagaimana pengelolaan dan pembagian anggaran dana untuk setiap program 

yang sudah atau akan dilaksanakan? 

8. Apa yang memotivasi masyarakat untuk ikut andil dalam setiap program yang 

dilaksanakan oleh BKM Langgeng Joyo? 

9. Bagaimana respon masyarakat dalam setiap partisipasi yang diikutinya? 

10. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dilaksanakan oleh 

BKM Langgeng Joyo? 

11. Darimana sarana prasarana didapatkan, guna mensukseskan setiap pelaksanaan 

program? 

12. Darimana ide dan gagasan itu muncul? 

13. Bagaimana pemanfaatan proyek setelah selesai dikerjakan? 

14. Siapa yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan program? 

15. Bagaimana cara masyarakat dalam mengembangkan program yang telah 

dilaksanakan? 

16. Kapan diadakan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan? 

C. Partisipasi Anggota KSM dalam pengambangan desa wisata 

17. Bagaimana proses terbentuknya KSM? 

18. Bagaimana KSM merencanakan program yang akan dilaksanakan? 



 

 

 

 

19. Bagaimana proses penyaluran dana dari BKM? 

20. Bagaimana penggunaan dana oleh KSM? 

21. Bagaimana perecruitan anggota KSM? 

22. Siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan program KSM? 

23. Bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program? 

24. Darimana ide dan gagasan muncul? 

25. Bagaimana pemanfaatan progam? 

26. Bagaimana proses pengembangan program? 

27. Bagaimana proses evaluasi program? 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat 

28. Apa faktor pendorong dan penghambat yang dialami oleh BKM Langgeng Joyo 

dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kelurahan Kandri? 



 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa 

Wisata Kandri Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota  

Semarang 

 

 

 

A. Identitas subyek 

1. Nama    : 

2. Tempat, Tgl lahir  :  

3. Umur/Jenis Kelamin  : 

4. Pendidikan Terakhir  : 

5. Pekerjaan    : 

6. Alamat    : 

7. Hari/ Tgl wawancara  : 

 

B. Profil BKM Langgeng Joyo 

1. Bagaimana proses terbentuknya BKM Langgeng Joyo? 

2. Apa tujuan pembentukan BKM Langgeng Joyo? 

3. Bagaimana proses perekrutan anggota BKM Langgeng Joyo? 

Pengurus Unit Pengelola Pariwisata  



 

 

 

 

4. Ada berapa dan apa saja KSM yang ada di BKM Langgeng Joyo yang berada 

dibawah naungan PNPM Mandiri Pariwisata? 

5. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program? 

6. Bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana? 

7. Bagaimana pemanfaatan proyek setelah selesai dikerjakan? 

8. Siapa yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan program? 

9. Bagaimana cara masyarakat dalam mengembangkan program yang telah 

dilaksanakan? 

10. Kapan diadakan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan? 

C. Partisipasi Anggota KSM dalam pengambangan desa wisata 

11. Bagaimana proses terbentuknya KSM? 

12. Bagaimana perecruitan anggota KSM? 

13. Siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan program KSM? 

14. Bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program? 

15. Bagaimana pemanfaatan progam? 

16. Bagaimana KSM memelihara program yang telah dilaksanakan? 

17. Bagaimana proses pengembangan program? 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat 

18. Apa faktor pendorong dan penghambat yang dialami oleh BKM Langgeng Joyo 

dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kelurahan Kandri? 

 



 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa 

Wisata Kandri Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota  

Semarang 

 

 

 

A. Identitas subyek 

1. Nama    : 

2. Tempat, Tgl lahir  :  

3. Umur/Jenis Kelamin  : 

4. Pendidikan Terakhir  : 

5. Alamat    : 

6. Hari/ Tgl wawancara  : 

 

B. Profil BKM Langgeng Joyo 

1. Bagaimana proses pembentukan BKM Langgeng Joyo? 

2. Seperti apa proses rekruitmen anggota BKM Langgeng Joyo? Apakah semua 

warga terlibat dalam perekrutannya? 

3. Apakah bapak/ibu juga terlibat dalam perencanaan program BKM Langgeng 

Joyo? 

Anggota KSM  



 

 

 

 

4. Apakah bapak/ibu juga ikut serta dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh 

BKM Langgeng Joyo? 

5. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program BKM Langgeng 

Joyo? 

6. Bagaimana proses penyaluran dan pencairan dana dari BKM Langgeng Joyo 

kepada masyarakat? 

7. Berapa maksimal pinjaman yang diberikan oleh BKM Langgeng Joyo? 

8. Apakah ada syarat tertentu untuk mendapatkan pinjaman dari BKM Langgeng 

Joyo? 

9. Biasanya pinjaman dari BKM Langgeng Joyo dimanfaatkan untuk apa? Apakah 

untuk usaha atau yang lainnya? 

10. Jika untuk usaha, usaha apa yang bapak/ibu kelola? 

11. Apa manfaat akses pelayanan keuangan dari BKM Langgeng Joyo yang 

bapak/ibu dapatkan? 

12. Apa saja faktor pendukung dan penghambat BKM Langgeng Joyo dalam upaya 

memberdayakan warga di Kelurahan Kandri? 

13. Apakah ada penolakan dari masyarakat terhadap program BKM Langgeng Joyo? 

14. Menurut bapak/ibu, apa manfaat adanya BKM di Kelurahan Kandri ini? 

15. Apakah bapak/ibu ikut berperan serta dalam pemeliharaan program? 

C. Partisipasi Anggota KSM dalam pengambangan desa wisata 

16. Bagaimana proses terbentuknya KSM? 

17. Bagaimana KSM merencanakan program yang akan dilaksanakan? 



 

 

 

 

18. Bagaimana proses penyaluran dana dari BKM? 

19. Bagaimana penggunaan dana oleh KSM? 

20. Bagaimana perecruitan anggota KSM? 

21. Siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan program KSM? 

22. Bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program? 

23. Darimana ide dan gagasan muncul? 

24. Bagaimana pemanfaatan progam? 

25. Bagaimana proses pengembangan program? 

26. Bagaimana proses evaluasi program? 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat 

27. Apa faktor pendorong dan penghambat yang dialami oleh BKM Langgeng Joyo 

dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kelurahan Kandri? 

 



 

 

 

 

HASIL WAWANCARA 

Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa 

Wisata Kandri Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota  

Semarang 

 

 

 

A. Identitas subyek 

1. Nama    : Muchamad Pudji Wibowo, S.Ag 

2. Tempat, Tgl lahir  : Grobogan, 19 Maret 1970  

3. Umur/Jenis Kelamin  : 44 th/Laki-laki 

4. Pendidikan Terakhir  : S1 

5. Pekerjaan    : PNS 

6. Alamat    : Kandri, RT 07 RW 01 Kelurahan Kandri  

7. Hari/ Tgl wawancara  : Selasa/06-05-2014 

 

B. Profil BKM Langgeng Joyo 

1. Bagaimana proses terbentuknya BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: dulu waktu pembangunan pertama kita melalui sosialisai awal kemudian 

ada kesiapan masyarakat, terus disepakati kita membentuk BKM kemudian 

Pengurus BKM  



 

 

 

 

menentukan nama dan sebagainya terus melalui pemilu mulai dari tingkat Rt 

dipilih anggotanya. 

2. Apa tugas pokok dan fungsi dari BKM Langgeng Joyo itu sendiri? 

Jawab: kalau tupoksinya sesuai dengan kaidah-kaidah kerelawanan jadi 

mamfasilitasi pemberdayaan masyarakat agar masyarakat itu bisa kalau dulu 

terentaskan dari kemiskinan. 

3. Bagaimana proses perekrutan anggota BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: kalau awal memang sebagai siklus seperti biasa kita melalui pemilu, 

mulai dari tingkat basis yaitu tingkat Rt itu mereka mengadakan pemilihan yang 

akan memilih satu utusan yang nanti akan dipilih dan dipilih saat pemilu BKM. 

Kalau di Kandri ini ditetapkan satu Rt mengirimkan 3 utusan kemudian dari 26 

Rt ada 78 utusan yang datang saat pemilu BKM dan mereka berhak memilih dan 

dipilih kemudian diadakan pemungutan sesuai dengan anggaran dasar BKM itu 

anggota BKM Langgeng Joyo itu ada 9, jadi diambil urutan suara terbanyak itu 9 

yang menjadi anggota BKM. 

4. Apa tujuan dibentuknya BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: ya itu tadi saya katakan, BKM ini bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, jadi masyarakat 

Kandri ini bisa dan mau mengembangkan daerahnya agar bisa dikenal dibanyak 

hal sehingga bisa meningkatkan wisatawan yang akan berkunjung di Kandri. 

5. Program apa saja yang dilaksanakan oleh BKM Langgeng Joyo dalam 

memberdayakan masyarakat? 



 

 

 

 

Jawab: beberapa program sudah dan akan dilaksanakan, kalau utamanya tiga 

bidang ini infrastruktur, sosial kemudian juga pengelolaan keuangan, itu 

program-program yang sudah ada di PJM disamping juga program-program yang 

lain, pertemuan rutin kemudian juga pengembangan dari UPK itu yang nantinya 

ke koperasi tapi ini belum berjalan. 

6. Ada berapa dan apa saja KSM yang ada di BKM Langgeng Joyo yang berada 

dibawah naungan PNPM Mandiri Pariwisata? 

Jawab: kalau yang 2013 tiga, kalau yang tahun 2014 ada 4 kalau ndak salah jadi 

ada 7. Jadi kan itu nanti akan dikelola terus menerus, jadi tidak hanya terputus 

pada tahun ndak, mereka setelah difasilitasi mereka berkembang nanti 

pertanggungjawabnya kepada BKM. 

7. Bagaimana pengelolaan dan pembagian anggaran dana untuk setiap program 

yang sudah atau akan dilaksanakan? 

Jawab: untuk pembagian dana berbeda setiap KSM, disesuaikan kebutuhan dari 

KSM to, nanti untuk pengelolaannya kita serahkan sepenuhnya kepada KSM. 

8. Apa yang memotivasi masyarakat untuk ikut andil dalam setiap program yang 

dilaksanakan oleh BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: ini menjadi tugas bersama utamanya KSM, BKM, dan juga pendamping 

dari program untuk memotivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam program 

ini termasuk juga kepala kelurahan, ketua Rt, Rw.  

9. Bagaimana respon masyarakat dalam setiap partisipasi yang diikutinya? 



 

 

 

 

Jawab: sekarang ini sudah mulai merasakan, kalau pada awal-awal tahun 

2007/2008 mereka masih bertanya-tanya apa itu BKM, apa itu PNPM, kalau 

sekarang ini mereka malah menjadikan PNPM itu atau BKM itu lembaga tingkat 

Kelurahan yang diutamakan. Jadi ada apa-apa mereka larinya ke BKM, 

kemudian mereka sudah merasakan, dulu waktu tahun 2007/2008 program itu 

pyur ke infrastruktur, sehingga penataan itu bisa tertata, jadi sekarang mereka 

sudah bisa merasakan, contoh di Rw 02 dulu sebelum tahun 2007 kalau musim 

kemarau semacam ini ambil air harus ke Rw 01, tapi begitu kita fasilitasi dengan 

penyaluran dari sumur artetis yang sudah mereka punya kemudian dari BLM 

APBN dan APBD waktu itu dibuatkan tandon dan difasilitasi pipa 1000 meter 

sekarang Rw 02 sudah tidak kesulitan air lagi. 

10. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dilaksanakan oleh 

BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: aktif sekali, utamanya dalam bidang infra ya kalau ideal sebuah program 

infra kan 30% anggaran kan untuk tenaga kerja, nha ini tenaga itu adalah dari 

warga masyarakat, misalnya mereka pasang drainase, nha itu mereka 

mengerjakan secara gotong royong hanya ada 1,2 tukang yang ada, jadi 

mayoritas untuk pengerjaan infra yang melaksanakan itu masyarakat itu 

keterlibatan aktif mereka. 

11. Darimana sarana prasarana didapatkan, guna mensukseskan setiap pelaksanaan 

program? 



 

 

 

 

Jawab: itu tadi, bentuk swadaya masyarakat ada yang berupa alat, bahan, ada 

yang sarana prasarana katakan kegiatan pelatihan misalnya, sarana kita tidak 

perlu sewa, keterlibatan aktif masyarakat, jadi sound system kita pinjam dari 

masyarakat, kemudian meja, kursi, tempat, dan sebagainya, itu kalau diuangkan 

sudah banyak sekali tapi itu bentuk keterlibatan masyarakat itu dari itu. 

12. Darimana ide dan gagasan itu muncul? 

Jawab: itu yang namanya pemetaan swadaya, jadi itu penggalian aspirasi dari 

masyarakat itu mulai dari basis, mulai dari tingkat Rt jadi mereka kita beri foam 

isiannya antara lain permasalahan yang ada ditingkat Rt, Rw, kemudian di 

tingkat Kelurahan kita rangkum menjadi Program Jangka Menengah itu tadi, itu 

semua adalah masukan dari masyarakat kemudian kita skala prioritas kemudian 

kita komunikasikan kepada masyarakat apa saja program yang akan 

dilaksanakan. 

13. Bagaimana pemanfaatan proyek setelah selesai dikerjakan? 

Jawab: seperti yang saya katakan didepan tadi, bahwa masyarakat sekarang ini 

bisa mulai merasakan manfaat dari PNPM itu sendiri, mulai dari infrastruktur, 

pelatihan dan juga keuangan itu mereka betul-betul bisa merasakan sehingga 

seakan-akan karasane mereka sekarang jadi jagakke tapi kita berusaha apa yang 

sudah difasilitasi oleh BKM itu ada pengembangan, dan sekarang sudah mulai 

ada, misalnya fasilitasi peternakan dari masyarakat yang tidak punya pekerjaan 

itu kita fasilitasi ternak kambing, dari kambing 1 kemudian mereka kembangkan. 

14. Siapa yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan program? 



 

 

 

 

Jawab: ya masyarkat, karena program ini kan mungkin berhenti pada tahun 

tertentu, karena ini kan sifatnya program, tapi untuk sarana prasarana sudah 

difasilitasi oleh program kan akan dimanfaatkan terus oleh masyarakat, 

pengelolaan dan pemeliharaan itu kan menjadi tanggungjawab penuh dari 

masyarakat dan itu sudah dituangkan dalam berita acara. 

15. Bagaimana cara masyarakat dalam mengembangkan program yang telah 

dilaksanakan? 

Jawab: karena disana sudah ada KSM, jadi mereka bicarakan rencara-rencana 

untuk pengembangan-pengembangan KSM itu sendiri sudah ada. Contoh KSM 

yang mengelola tenda itu mereka bicarakan pengelolaannya bagaimana, 

penyimpanannya, terus nanti pembagian hasilnya bagaimana itu sudah 

dibicarakan secara detail oleh KSM jadi BKM itu hanya menerima laporan. 

16. Kapan diadakan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan? 

Jawab: kalau ditingkat KSM mereka sudah menyepakati ada pertemuan rutin itu 

mereka mengadakan evaluasi, kemudian kalau dari tingkat BKM itu setiap 

tahunnya ada yang namanya Rembug Warga Tahunan atau RWT disana ada 

forum evaluasi untuk mengevaluasi seluruhnya ya KSM ya unit pelaksana ya 

BKM itu dievaluasi semuanya. 

C. Partisipasi Anggota KSM dalam pengambangan desa wisata 

17. Bagaimana proses terbentuknya KSM? 

Jawab: ya kalau proses terbentuknya itu ya berdasarkan pada PJM itu tadi, jadi 

dari PJM itu kan programnya sudah jelas, terus kita bikin KSM sebagai 



 

 

 

 

pelaksana program, anggota KSM itu ya dari masyarakat sendiri, jadi mereka 

merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan program. 

 

18. Bagaimana KSM merencanakan program yang akan dilaksanakan? 

Jawab: kalau untuk perencanaanya ya kita sama-sama dari masyarakt, BKM, 

terus ada kelompok-kelompok masyarakat itu kita kasih foam terus mereka kita 

suruh ngisi kira-kira apa yang mereka butuhkan, setelah itu ya kita bikin PJM 

dan KSM. Jadi program yang direncanakan itu ya kita buat bersama-sama. 

19. Bagaimana proses penyaluran dana dari BKM? 

Jawab: kalau standar SOP nya jelas harus ada proposal, pertama buku besarya 

adalah PJM kemudian setelah kita mengetahui alokasi dana yang ada, kita susun 

rencana penggunaan dana misalnya contoh untuk PNPM Pariwisata pada tahun 

2013 kita ada plot dana 75.000.000, nah ini kemudian kita benttuk KSM, dari 

KSM membuat proposal kemudian proposal kita ajukan ke teknis ke disbupar 

sebagai pengampu yang ada di kota Semarang, disana ada verifikasi proposal 

kemudian dibawa ke Jakarta melalui konsultan, setelah proposal dianggap layak 

baru dana itu ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening BKM. 

20. Bagaimana penggunaan dana oleh KSM? 

Jawab: untuk penggunaan dananya ya mengelola KSM itu sendiri, jadi setelah 

dana turun kita langsung salurkan pada masing-masing KSM, dan KSM yang 

mengelola dana tersebut sesuai dengan apa yang ada diproposal. 

21. Bagaimana perecruitan anggota KSM? 



 

 

 

 

Jawab: Kalau untuk KSM itu untuk anggotanya ya mereka yang mempunyai 

tujuan, visi, misi yang sama, jadi mereka sepemikiran, seperti KSM Catur 

Langgeng Budaya, anggotanya ya kebanyakan yang bergerak dibidang seni, terus 

penerima manfaatnya masyarakat yang juga bergerak di bidang seni. 

22. Siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan program KSM? 

Jawab: ya yang pasti anggota KSM ya mbak, dan juga penerima program. Nha 

penerima program ini adalah mereka-mereka yang ekonominya tergolong masih 

rendah, jadi mereka kita berdayakan agar bisa mandiri.  

23. Bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program? 

Jawab: prosesnya yang jelas harus ada KSM, itu juga dari masyarakat. Jadi 

prosesnya masyarakat mengusulkan sebuah bantuan misalnya untuk seragam 

tari-tarian di Rw 03 terus membentuk KSM karna dalam program PNPM itu 

tidak bisa mengulirkan dana utuk pribadi jadi harus melalui yang namanya KSM. 

24. Darimana ide dan gagasan muncul? 

Jawab: dari masyarakat langsung, kan ini program dari masyarakat, kepada 

masyarakat, dan untuk masyarakat. Jadi mulai dari perencanaan itu ya 

masyarakat yang menentukan program apa yang mau dilaksanakan. 

25. Bagaimana pemanfaatan progam? 

Jawab: pemanfaatannya ya yang jelas untuk mengembangkan desa wisata ya 

mbak, kan ini KSM nya KSM pariwisata, jadi pemanfaatan programnya ya untuk 

pengembangan desa wisata itu tadi. Kalau pemanfataan untuk individunya ya 



 

 

 

 

untuk pengembangan diri, bisa untuk meningkatkan pengetahuan dan juga life 

skill masyarakat. 

 

26. Bagaimana proses pengembangan program? 

Jawab: untuk pengembangannya ya tetap untuk mendukung desa wisata ya mbak. 

Pengembangannya dilakukan oleh masing-masing KSM. Seperti apa 

pengembangannya itu KSM yang merencanakan dan juga melaksanakannya. 

BKM hanya sekedar menjadi motor penggerak masyrakat dan pendampingan 

program saja, selain itu untuk pelaksanaan kita serahkan sepenuhnya kepada 

masing-masing KSM. 

27. Bagaimana proses evaluasi program? 

Jawab: kalau untuk evaluasinya biasanya kita lakukan setiap satu tahun sekali 

mbak, itu ada yang namanya RWT, jadi disana kita bisa mengevaluasi program 

yang telah dijalankan selama satu tahun. Evaluasi kita lakukan pada setiap KSM, 

UP, dan juga BKM. Kalau ada masalah ya kita selesaikan bareng-bareng. 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat 

28. Apa faktor pendorong dan penghambat yang dialami oleh BKM Langgeng Joyo 

dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kelurahan Kandri? 

Jawab: kalau pendorongnya jelas motivasi masyarakat ini yang utama, kalau 

penghambatnya itu untuk infra biasanya faktor cuaca, harusnya sudah berjalan 

tapi karena musim penghujan sehingga mundur, terus juga tingkat kesulitan 

penyusunan laporan yang kadang-kadang tidak semua bisa, hanya orang-orang 



 

 

 

 

tertentu yang memahami, kemudian juga penyusunan administrasi itu yang 

kadang-kadang menjadi hambatan. 



 

 

 

 

 

HASIL WAWANCARA 

Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa 

Wisata Kandri Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota  

Semarang 

 

 

 

A. Identitas subyek 

1. Nama    : Agus Sulistiyono, SP 

2. Tempat, Tgl lahir  : Semarang, 7 Agustus 1975  

3. Umur/Jenis Kelamin  : 39/laki-laki 

4. Pendidikan Terakhir  : S1 

5. Pekerjaan    : PNS 

6. Alamat    : Siwarak, Rt:02 Rw:II Kelurahan Kandri  

7. Hari/ Tgl wawancara  : Selasa/06-05-2014 

 

B. Profil BKM Langgeng Joyo 

1. Bagaimana proses terbentuknya BKM Langgeng Joyo? 

Pengurus BKM  



 

 

 

 

Jawab: BKM… itu tahun 2007, wah kalau saya jabarkan panjang banget mbak, 

itu ada alurnya, saya juga lupa mbak soalnya itu panjang banget tapi yang jelas 

sebelum ada BKM itu ada Rembug Kesiapan Masyarakat atau RKM, jadi 

masyarakat itu kalau misalnya kalau dikasih program PNPM itu bersedia atau 

tidak, ada juga pembentukan relawan, ada pemilu BKM,  

2. Apa tugas pokok dan fungsi dari BKM Langgeng Joyo itu sendiri? 

Jawab: ya BKM itu sebagai…seperti kalau saya bilang kan seperti komisaris, 

yang jelas satu sebagai perantara dari PNPM, terus memberdayakan masyarakat, 

jadi kan intinya ini kan memberdayakan masyarakat yang dulunya tidak berdaya 

menjadi berdaya, juga sebagai perantara dari PNPM kemasyarakat yang 

dipercaya oleh masyarakat, kita kan cuma menjebatani ya. 

3. Bagaimana proses perekrutan anggota BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: perekrutan anggota BKM itu dimulai dari pra pemilu, itu kita diambil 3 

orang dari masing-masing RT, itu juga melalui pemilu dan setiap RT itu harus 

ada perempuan. Nha dari ke tiga orang ini berhak maju kepemilu BKM tingkat 

Kelurahan dan mereka berhak untuk memilih dan dipilih, nanti ngisi nama yang 

dipilih siapa terus dimasukkan dalam kotak seperti pemilu biasa itu. Nha nanti 

hasilnya dipilih 9 orang terbanyak untuk menjadi anggota BKM dan 30% dari 

seluruh anggotanya itu harus perempuan. 

4. Apa tujuan dibentuknya BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: ya itu tadi, untuk memberdayakan masyarakat, menjadikan masyarakat 

yang belum berdaya menjadi berdaya dengan misalnya pemberian pelatihan, atau 



 

 

 

 

mungkin dengan pemberian bantuan berupa ternak kambing untuk 

dikembangkan. 

5. Program apa saja yang dilaksanakan oleh BKM Langgeng Joyo dalam 

memberdayakan masyarakat? 

Jawab: program BKM itu kan ya banyak ya mbak, jadi gini untuk BKM itu ada 

yang namanya PJM selama tiga tahun, itu program-programnya sudah ada di 

PJM semua, lha darimana itu, ya tentu saja dari usulan-usulan masyarakat, yang 

fisik berupa apa, yang social berupa apa, yang ekonomi berupa apa, untuk yang 

pariwisata juga berupa apa, nanti ditampung dalam PJM, nha nanti kan 

pelaksanaannya mudah, kita tinggal berpatokan pada PJM itu. 

6. Ada berapa dan apa saja KSM yang ada di BKM Langgeng Joyo yang berada 

dibawah naungan PNPM Mandiri Pariwisata? 

Jawab: kalau untuk PNPM itu sebenarnya ada banyak ya mbak, tapi yang untuk 

PNPM Pariwisata untuk tahun kemarin hanya ada 3 KSM kalau ndak salah, itu 

ada KSM Pandu Wisata Jaya, ada KSM Griya Wisata, dan yang satunya lagi 

KSM apa saya lupa mbak, yang pasti KSM-KSM itu untuk mendukung desa 

wisata Kandri.  

7. Bagaimana pengelolaan dan pembagian anggaran dana untuk setiap program 

yang sudah atau akan dilaksanakan? 

Jawab: untuk pembagian dananya itu ya menurut kebutuhan, jadi tidak dibagi 

rata itu tidak, sesuai dengan program yang ada di PJM kita tinggal menyesuaikan 

saja.  



 

 

 

 

8. Apa yang memotivasi masyarakat untuk ikut andil dalam setiap program yang 

dilaksanakan oleh BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: ya kita selalu memotivasi masyarakat ya mbak, bahwa program PNPM 

kan pada akhirnya juga untuk kesejahteraan masyarakat, jadi ya kita selalu 

sosialisasi walaupun ya mungkin masih ada sebagian kecil yang belum tahu 

BKM itu apa, PNPM itu apa, tapi kita selalu memberi arahan bahwa nantinya 

semua program-program yang dilakukan BKM itu nantinya untuk masyarakat. 

9. Bagaimana respon masyarakat dalam setiap partisipasi yang diikutinya? 

Jawab: ya yang pasti positif ya mbak, contoh saja kan kita ada program yang 

namanya program rehab rumah, itu kan jelas sasarannya untuk masyarakat nggih, 

untuk setiap rumah dalam program rehab rumah itu dananya ada yang 10 juta, 

nha untuk yang lainnya biasanya ada juga swadaya dari masayarakat, dengan 

dibantu bareng-bareng, jadi mungkin ada yang menyumbang semen, batu, kayu, 

selain juga bantuan tenaga. Sehingga masyarakat ya sangat senang dan sudah 

tahu lah manfaatnya program PNPM itu seperti apa.  

10. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam setiap program yang dilaksanakan oleh 

BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: secara global ya untuk partisipasi secara keseluruhan bisa dikatakan 

bagus, tapi kita tidak bisa menyalahkan untuk di Rw 4 itu kan nganu ya kan 

sudah perumahan, jadi untuk individualismenya sudah tinggi, tapi yang jelas 

secara keseluruhan untuk di Kelurahan Kandi itu tingkat kesadaran untuk 

swadayanya masih tinggi ya. 



 

 

 

 

11. Darimana sarana prasarana didapatkan, guna mensukseskan setiap pelaksanaan 

program? 

Jawab: untuk sarana prasarana biasanya swadaya dari masyarakat, misalkan saja 

untuk pelaksanaan program pengadaan jamban, dari PNPM hanya memfasilitasi 

jamban saja, sedangkan untuk pelaksananya, untuk pemasangan dan tenaga 

kerjanya itu swadaya masyarakat. 

12. Darimana ide dan gagasan itu muncul? 

Jawab: ide dan gagasan ya tetep dari masyarakat, karna ini kan program untuk 

masyarakat, jadi untuk semua usulan itu dari masyarakat terus kita tampung dan 

nanti kita skala prioritas mana program yang urgen dan harus dilaksanakan 

terlebih dahulu. 

13. Apa faktor pendorong dan penghambat yang dialami oleh BKM Langgeng Joyo 

dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kelurahan Kandri? 

Jawab: karna mereka kan sudah bisa merasakan ya manfaat dari program PNPM 

sehingga mereka welcome untuk program-program PNPM, tidak apatis, selalu 

mendukung dan bisa mengerjakan bersama-sama. Kalau hambatannya yang jelas 

karna perkembangan jaman mbak, jadi orang itu lebih mementingkan diri sendiri 

sehingga kadang untuk bersosialisasi itu mungkin sekarang juga agak kurang 

nggih, jadi mungkin hanya sebagian kecil saja yang mungkin sampai sekarang ini 

masih apatis, yang namanya masyarakat itu kan ada juga yang namanya pro dan 

kontra, itu juga menjadi salah satu penghambatnya. 

14. Bagaimana pemanfaatan proyek setelah selesai dikerjakan? 



 

 

 

 

Jawab: pemanfaatan proyeknya ya langsung ke masyarakat mbak yang menerima 

kan langsung masyarakat.  

15. Siapa yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan program? 

Jawab: KSM mbak, kalau untuk proyek-proyek seperti air bersih itu ada 

pengelolanya sendiri, tapi namanya bukan KSM lagi, namanya apa ya mbak, 

pengelola program apa ya mbak, lupa saya mbak, tapi yang jelas ada 

pengelolanya sendiri, tapi orang-orangnya tetep dari KSM itu sendiri. 

16. Bagaimana cara masyarakat dalam mengembangkan program yang telah 

dilaksanakan? 

Jawab: pengembangan program merupakan tanggungjawab dari masing-masing 

KSM, jadi biasanya mereka mengadakan evaluasi untuk program yang mereka 

jalankan, mereka juga kadang diundang untuk datang ke event-event tertentu, 

untuk pameran misalnya, nha dari situ kan mereka bisa memperluas dan bisa 

memperkenalkan produk mereka. 

17. Kapan diadakan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan? 

Jawab: untuk evaluasi kita kadang untuk evaluasi suatu program itu sifatnya 

temporer, kalau evaluasi misalnya program lingkungan, selesai adanya program 

untuk proyek tersebut, ada namanya evaluasi dari faskel itu fasilitasi kelurahan, 

ada korkot itu koordinator kota itu dibawahnya faskel, itu yang namanya 

mengevaluasi bahwa program-program yang dilaksanakan sesuai dengan 

proposal atau tidak, ada swadaya tidak. Selain itu BKM juga mengadakan 



 

 

 

 

evaluasi setiap program-program yang dilaksanakan atau tidak, kalau tidak ya 

kita berhak untuk menegur ya mbak. 

 

C. Partisipasi Anggota KSM dalam pengambangan desa wisata 

18. Bagaimana proses terbentuknya KSM? 

Jawab: kalau KSM itu pembentukannya ya berdasarkan pada program yang akan 

dilaksanakan. Jadi terbentuknya KSM itu kalau sudah ada program yang akan 

dilaksanakan, jadi berdasarkan pada PJM nanti dibentuk KSM, nanti dari KSM 

itu mengajukan proposal ke BKM untuk pencairan dananya. Proses pembentukan 

KSM nya ya juga sudah ada peraturanya sendiri mbak, seperti keterlibatan 

perempuan, keterlibatan warga miskin dan lain-lain itu sudah ada ketentuannya 

sendiri. 

19. Bagaimana KSM merencanakan program yang akan dilaksanakan? 

Jawab: perencanaan program KSM itu ya sesuai dengan PJM itu tadi mbak, terus 

nanti untuk pelaksanaannya dan pengembangannya itu tanggung jawab masing-

masing KSM.  

20. Bagaimana proses penyaluran dana dari BKM? 

Jawab: jadi masyarakat mengusulkan suatu bantuan dengan membentuk KSM 

terus membuat proposal terus diajukan ke BKM, terus dari BKM diusulkan ke 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, nha… baru cair terus uangnya diberikan 

lagi ke KSM untuk dibelanjakan dan untuk penyalurannya itu melalui UP-UP. 



 

 

 

 

Kalau sebuah perusahaan itu, BKM itu seperti komisaris, UP-UP itu manajernya, 

terus KSM-KSM itu pelaksananya.  

21. Bagaimana penggunaan dana oleh KSM? 

Jawab: penggunaan dananya setelah dana dari BKM diserahkan pada KSM ya 

sepenuhnya kita serahkan pada KSM mau seperti apa pengelolaan dananya kita 

serahkan pada KSM semuanya. BKM hanya sebatas memotori dan memantau 

pelaksanaannya programnya saja mbak. 

22. Bagaimana perecruitan anggota KSM? 

Jawab: kalau untuk perecruitan anggotanya ya tergantung pada masing-masing 

KSM. apa yang dibutuhkan KSM kan KSM yang tau, jadi untuk anggota dan 

yang lainnya kita serahkan sepenuhya pada KSM mbak.  

23. Siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan program KSM? 

Jawab: masyarakat ya mbak, kan ini programnya untuk masyarakat, masyarakat 

yang merencanakan, masyarakat juga yang melaksanakan. seluruh masyarakat 

terutama masyarakat miskin kita libatkan semuanya untuk pelaksanaan program 

dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan juga untuk pengembangan desa 

wisata Kandri. 

24. Bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program? 

Jawab: prosesnya yang jelas harus ada KSM, itu juga dari masyarakat. Jadi 

prosesnya masyarakat mengusulkan sebuah bantuan misalnya untuk seragam 

tari-tarian di Rw 03 terus membentuk KSM karna dalam program PNPM itu 

tidak bisa mengulirkan dana utuk pribadi jadi harus melalui yang namanya KSM. 



 

 

 

 

25. Darimana ide dan gagasan muncul? 

Jawab: langsung dari masyarakat ya mbak, ide dan gagasan dari masyarakat itu 

kita kumpulkan, kita jadikan sat uterus kita buat PJM untuk masa tiga tahun. 

Berdasarkan pada PJM itu kita laksanakan program. 

26. Bagaimana pemanfaatan progam? 

Jawab: Pemanfaatan program ya untuk membantu pengembangan desa wisata ya 

mbak tentunya. 

27. Bagaimana proses pengembangan program? 

Jawab: kalau untuk pengembangan programnya ya kita serahkan juga pada KSM. 

jadi ya kreatifitas pelaksana program sangat diperlukan untuk pengembangan 

program, seperti misalnya dengan bermitra dengan pihak luar, ikut dalam event-

event. 

28. Bagaimana proses evaluasi program? 

Jawab: evaluasi yang dilaksanakan mulai dari tingkat bawah, mulai dari KSM, 

BKM, kemudian ada juga dari faskel dan juga kita ada audit dari pusat untuk 

masing-masing KSM. kalau pada tingkat KSM biasanya mereka ada pertemuan 

rutin untuk membahas pengembangan program, juga masalah-masalah yang 

dihadapi. 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat 

29. Apa faktor pendorong dan penghambat yang dialami oleh BKM Langgeng Joyo 

dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kelurahan Kandri? 



 

 

 

 

Jawab: karna mereka kan sudah bisa merasakan ya manfaat dari program PNPM 

sehingga mereka welcome untuk program-program PNPM, tidak apatis, selalu 

mendukung dan bisa mengerjakan bersama-sama. Kalau hambatannya yang jelas 

karna perkembangan jaman mbak, jadi orang itu lebih mementingkan diri sendiri 

sehingga kadang untuk bersosialisasi itu mungkin sekarang juga agak kurang 

nggih, jadi mungkin hanya sebagian kecil saja yang mungkin sampai sekarang ini 

masih apatis, yang namanya masyarakat itu kan ada juga yang namanya pro dan 

kontra, itu juga menjadi salah satu penghambatnya. 

 



 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa 

Wisata Kandri Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota  

Semarang 

 

 

 

A. Identitas subyek 

1. Nama    : Syaeful Ansori 

2. Tempat, Tgl lahir  : Semarang, 28 Juli 1965  

3. Umur/Jenis Kelamin  : 48 tahun/laki-laki 

4. Pendidikan Terakhir  : S1 

5. Pekerjaan    : PNS 

6. Alamat    : Kandri Rt 02 Rw II  

7. Hari/ Tgl wawancara  : Jumat/09-05-2014 

 

B. Profil BKM Langgeng Joyo  

1. Bagaimana proses pembentukan BKM Langgeng Joyo? 

Pengurus PNPM Mandiri Pariwisata  



 

 

 

 

Jawab: proses pembentukan BKM Langgeng Joyo itu kan didahului dengan 

adanya pemilu Rt, pemilu Rt itu menjaring utusan dari tiap-tiap Rt untuk nanti 

dicalonkan sebagai anggota BKM. Jadi dari Kelurahan Kandri ada 26 Rt, jadi 

logikanya minimal ada 26 calon, nha terus nanti ada pemilu BKM dan itu 

masyarakat diberi kebebasan untuk memilih para utusan tadi. Kalau di BKM 

Langgeng Joyo itu ada 9 anggotanya, yang memperoleh suara terbanyak 1-9 

itulah yang nantinya menjadi anggota BKM. 

2. Apa tujuan pembentukan BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: ya itu karena prosedur untuk mengakses dana baik dari PNPM Mandiri 

Perkotaan, Mandiri Pariwisata, dan PNPM yang lain itu tidak bisa langsung 

diberikan kepada masyarakat  dan harus ada BKM, maka disitulah fungsi dan 

tujuan pembentukan BKM itu karena memang ya untuk mengakses dana dari 

pemerintah, khususnya dari PNPM. 

3. Seperti apa proses rekruitmen anggota BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: seperti tadi ya, seperti proses pembentukan itu prosesnya hampir sama, 

rekruitmennya ya dari masyarakat yang dipercaya, yang dikokohkan, terus 

kriterianya itu sebenarnya ada banyak banget untuk dijadikan sebagai anggota 

BKM tapi saya nggak hafal, yang penting wonge ki kober lan bener.  

4. Ada berapa dan apa saja KSM yang ada di BKM Langgeng Joyo yang berada 

dibawah naungan PNPM Mandiri Pariwisata? 

Jawab: desa wisata Kandri ini sudah ditetapkan melalui SK Walikota no 556/407 

tanggal 21 Desember 2012 sebagai desa wisata di kota Semarang, jadi setiap desa 



 

 

 

 

wisata di Kota Semarang mulai tahun 2013 kemarin sudah memperoleh dana 

PNPM Mandiri Pariwisata. Kalau untuk programnya ya ini ya KSM di Langgeng 

Joyo untuk tahun 2013 kita ada 3 program, yang dalam pelaksanaannya kita 

harus membentuk KSM, itu diproposal sudah ada, itu ada KSM Griya Asri itu 

memfasilitasi untuk homestay, kemudian alat kebersihan, pembikinan nama 

homestay, dan lain sebagainya, terus yang kedua itu ada KSM Pandu Wisata itu 

memfasilitasi untuk alat-alat penunjuk arah, entah peta lokasi, terus brosur, 

leaflet, dan sebagainya untuk mempermudah wisatawan yang akan berkunjung 

ke desa wisata Kandri, terus yang ketiga itu KSM Catur Langgeng Budaya kalau 

tidak salah itu fasilitasi untuk pembelian sragam seni dan budaya, ya ada sragam 

untuk tari Semarangan dan tari gambyong, ada sragam untuk pager ayu, pager 

bagus, terus seragam monyet kecil. 

5. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program? 

Jawab: yang berpartisipasi itu ya tentunya karena kita punya POKDARWIS ini 

ya kelompok sadar wisata, terus ya KSM itu jelas, bahwa nanti yang bertanggung 

jawab untuk melaksanakan program yang diusulkan lewat proposal itu ya KSM 

tadi, dan juga sasaran, sasarannya kan masyarakat itu utamanya masyarakat 

miskin, yang lebih utama lagi itu masyarakat calon pengelola desa wisata. 

6. Bagaimana proses pengadaan alat dan bahan? 

Jawab: ini pengadaan alat dan bahannya, ini karena rata-rata kita tidak bisa 

membuat sendiri ya jadi tadi saya contohkan jadi misal untuk KSM Catur 

Langgeng Budoyo itu kita panitia, ya tidak semuanya, yang berkompeten itu kita 



 

 

 

 

sama-sama ke Jogjakarta dan ke Solo kita cari alat kebutuhan yang dibutuhkan 

sesuai dengan proposal yang kita buat, pas nyari pun kita libatkan dari dinas 

pariwisata pak Hariyadi, kita mintai tolong saat pembelian karan pak Hariyadi 

yang berkompeten pada bidang itu, jadi kita nanti survey ke beberapa tempat, 

kita pilih yang paling murah dan kualitasnya sesuai yang mana itu yang kita beli.  

7. Apakah masyarakat bisa memanfaatkan program dengan baik? 

Jawab: kalau saya, karena saya mewakili dari masyarakat ya bisa dimanfaatkan 

dengan baik, kalau tidak dapet bantuan dari pemerintah melalui PNPM 

Pariwisata semuanya kan kita harus swadaya, itu kan memberatkan, jadi saya 

kira sangat bermanfaat. 

8. Siapa yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan program? 

Jawab: ya harapan kami keseluruhan dari masyarakat itu semuanya 

bertanggungjawab, karena setelah dana disampaikan kepada masyarakat itu 

penerima langsung itu kan dari masyarakat, nha utamanya memang kalau yang 

sifatnya seperti bantuan yang langsung digunakan seperti homestay itu kan tidak 

secara keseluruhan masyarakat mengelola homestay, jadi yang bertanggung 

jawab untuk pemeliharaan program itu lebih condong kepada pengelola 

homestaynya jadi kita tinggal memantau secara administrasi, pembinaan dan 

seterusnya, jadi kita tinggal melengkapi. 

9. Bagaimana pengembangan program yang dilakukan baik oleh anggota BKM 

ataupun masyarakat? 



 

 

 

 

Jawab: untuk pengembangannya, yang dilakukan masyarakat itu sebenarnya ya 

banyak sekali mbak pengembangannya. Ya saya sampaikan tadi, kita tidak bisa 

merubah itu dengan segera tidak seperti membalik telapak tangan semuanya itu 

kan perlu proses. Untuk pengembangan yang dari BKM itu kita tidak hanya 

mengakses dari dana PNPM Pariwisata saja, kita mengakseskan dari PNPM yang 

lain, lembaga yang lain, atau instansi yang lain, contohnya kita dari BKM, KSM 

kita ada pelatihan untuk persiapan kita nanti sebagai pengelola USRI, itu 

pemanfaatnya untuk IPAL Komunal, kita juga sudah bekerjasama dengan 

ASTRATREK ya CSR dari ASTRA Internasional, juga pada pertamina, juga 

pada yang lain-lain, jadi harapan kami steakholder itu tidak hanya melulu dari 

lembaga pemerintah, tapi juga dari swasta, dari perguruan tinggi, dan seterusnya. 

C. Partisipasi Anggota KSM dalam pengambangan desa wisata 

10. Bagaimana proses terbentuknya KSM? 

Jawab: proses terbentuknya KSM itu berdasarkan pada PJM yang telah disusun 

sebelumnya. jadi setelah BKM bersama masyarakat menyusun PJM itu diperoleh 

program apa saja yang akan dilaksanakan nha nanti pelaksana program itu dari 

KSM. Jadi KSM membentuk suatu kelompok dengan tujuan yang sama, yaitu 

ikut berpartisipasi dalam program pemerintah, pengentasan kemiskinan, dan juga 

untuk pengembangan desa wisata. 

11. Bagaimana perecruitan anggota KSM? 



 

 

 

 

Jawab: anggota dari KSM itu kan masyarakat ya mbak, nha dari masyarakat itu 

membentuk kelompok ya KSM itu tadi. Jadi untuk anggotanya ya KSM yang 

menentukan anggotanya,  

12. Siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan program KSM? 

Jawab: ya masyarakat mbak, ini kan istilahnya program dari masyarakat dan 

untuk masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata, 

jadi ya untuk pelaksanaannya sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat. 

13. Bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program? 

Jawab: ini pengadaan alat dan bahannya, ini karena rata-rata kita tidak bisa 

membuat sendiri ya jadi tadi saya contohkan jadi misal untuk KSM Catur 

Langgeng Budoyo itu kita panitia, ya tidak semuanya, yang berkompeten itu kita 

sama-sama ke Jogjakarta dan ke Solo kita cari alat kebutuhan yang dibutuhkan 

sesuai dengan proposal yang kita buat, pas nyari pun kita libatkan dari dinas 

pariwisata, kita mintai tolong saat pembelian alat dan bahan.  

14. Bagaimana pemanfaatan progam? 

Jawab: kalau programnya biasanya dimanfaatkan untuk pengembangan program, 

jadi program yang sudah dilaksanakan itu dikembangkan oleh KSM, 

pengembangannya seperti apa, nha itu tergantung pada masing-masing KSM dan 

kreatifitas masing-masing KSM, seperti contoh saja pada KSM Pandu Wisata 

Jaya itu pengembangannya untuk sablon kaos jadi KSMnya bisa terus 

berkembang dan tidak mati. 

15. Bagaimana KSM memelihara program yang telah dilaksanakan? 



 

 

 

 

Jawab: untuk pemeliharaan program ya kita serahkan pada KSM. Bagaimana 

cara KSM agar program yang dilaksanakan itu tidak mati dan terus berjalan, 

soalnya kan nanti kalau misal program itu tidak berjalan kan bisa ditarik lagi dan 

dialih tangankan mbak. 

16. Bagaimana proses pengembangan program? 

Jawab: pengembangan program biasanya dilakukan dengan ikut dalam event-

event kalau yang berjalan dalam bidang ekonomi dan seni, kalau yang homestay 

sampai saat ini ya masih hanya sebatas kelengkapan peralatan homestay untuk 

selanujutnya ya paling penerima manfaat cuma merawatnya saja. 

C. Faktor Pendukung dan Penghambat 

17. Apa faktor pendorong dan penghambat yang dialami oleh BKM Langgeng Joyo 

dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kelurahan Kandri? 

Jawab: faktor pendorong dan penghambat pelaksnaan program itu karena 

anggapan kita, sosialisasi itu sudah cukup, secara formatif itu sudah cukup, tapi 

kenyataannya kalau panjenengan tanya dibasis masyarakat tingkat bawah itu 

saya yakin tidak semua masyarakat itu tahu. Terus yang menghambat itu bagi 

kami, karena dana PNPM Mandiri Pariwisata itu tidak secara leluasan kita 

gunakan sesuai keinginan kami, harus ada petunjuk teknis operasionalnya yang 

harus kita patuhi, ada rambu-rambunya disitu mana yang boleh mana yang tidak. 

Kalau untuk pendorongnya itu ya semangat warga untuk ikut berpartisipasi 

dalam program yang dilaksanakan.  



 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa 

Wisata Kandri Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota  

Semarang 

 

 

 

A. Identitas subyek 

7. Nama    : Edy Zubaidi 

8. Tempat, Tgl lahir  : Semarang, 1 April 1975  

9. Umur/Jenis Kelamin  : 39/Laki-laki 

10. Pendidikan Terakhir  : SMA 

11. Alamat    : Siwarak, Rt 03 Rw II Kelurahan Kandri 

12. Hari/ Tgl wawancara  : jumat/09-05-2014 

 

B. Partisipasi BKM dalam Pemberdayaan masyarakat 

1. Bagaimana proses pembentukan BKM Langgeng Joyo? 

Anggota KSM  



 

 

 

 

Jawab: BKM Langgeng Joyo itu sendiri terbentuk mulai tahun 2007 sampai saat 

ini proses regenerasi sesuai dengan aturan AD/ART BKM dan setiap tiga tahun 

sekali diadakan regenerasi atau penggantian pengurus. 

2. Seperti apa proses rekruitmen anggota BKM Langgeng Joyo? Apakah semua 

warga terlibat dalam perekrutannya? 

Jawab: jelas terlibat, karena prosesnya mulai dari rembug warga, itu meliputi dari 

tingkat Rt, sehabis tingkat Rt itu berlanjut ke tingkat Rw dari tingkat Rw 

berlanjut ke Kelurahan baru bisa terbentuk BKM, jadi sangat dari bawah, atau 

semua masyarakat pasti terlibat. 

3. Apakah bapak/ibu juga terlibat dalam perencanaan program BKM Langgeng 

Joyo? 

Jawab: ya terlibat 

4. Apakah bapak/ibu juga ikut serta dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh 

BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: ikut dan terlibat 

5. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program BKM Langgeng 

Joyo? 

Jawab: eee, utusan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh ketua Rt dan 

pengurusnya, seluruh ketua Rw dan pengurusnya, ditambah satu dari LKMD. 

6. Bagaimana proses penyaluran dan pencairan dana dari BKM Langgeng Joyo 

kepada masyarakat? 



 

 

 

 

Jawab: prosesnya melalui KSM, dan yang bisa mengambil hanya KSM, BKM 

hanya sebagai legislator saja. 

7. Berapa maksimal pinjaman yang diberikan oleh BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: owh ada, itu yang kalau pinjaman itu ada yang namanya Unit Pengelola 

Keuangan jadi dari BKM itu ada sub unit yang namanya ekonomi bergulir, setiap 

pinjaman itu pokoke tidak secara personal tapi secara kelompok, setiap kelompok 

itu 2,5 juta kalau ndak salah. 

8. Apakah ada syarat tertentu untuk mendapatkan pinjaman dari BKM Langgeng 

Joyo? 

Jawab: ya itu, harus melalui KSM, ndak bisa secara personal, dan harus 

mengajukan proposal ke BKM. 

9. Biasanya pinjaman dari BKM Langgeng Joyo dimanfaatkan untuk apa? Apakah 

untuk usaha atau yang lainnya? 

Jawab: ya kalau saya ya untuk pengembangan program, untuk memperluas 

jaringan atau mitra. 

10. Jika untuk usaha, usaha apa yang bapak/ibu kelola? 

Jawab: sablon kaos 

11. Apa manfaat akses pelayanan keuangan dari BKM Langgeng Joyo yang 

bapak/ibu dapatkan? 

Jawab: ya untuk pengembangan usaha 

12. Apa saja faktor pendukung dan penghambat BKM Langgeng Joyo dalam upaya 

memberdayakan warga di Kelurahan Kandri? 



 

 

 

 

Jawab: pendukungnya adalah sangat sesuai dengan kondisi riil di masyaraat 

karena sekarang lagi ada pengembangan kepariwisataan, yang menghambat 

mungkin ya kurang adanya kesadaran masyarakat untuk membentuk KSM.  

13. Apakah ada penolakan dari masyarakat terhadap program BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: tidak ada, seluruh masyarakat senang dengan adanya BKM ini. 

14. Menurut bapak/ibu, apa manfaat adanya BKM di Kelurahan Kandri ini? 

Jawab: proposal bisa langsung masuk ke BKM tidak harus ke kota, birokrasinya 

tidak ribet. 

15. Apakah bapak/ibu ikut berperan serta dalam pemeliharaan program? 

Jawab: ya 

8. Partisipasi Anggota KSM dalam pengambangan desa wisata 

16. Bagaimana proses terbentuknya KSM? 

Jawab: jadi kan BKM itu ada kucuran dana untuk masyarakat, dana itu untuk 

program masyarakat, misal ada dana 100 juta, makanya masyarakat itu disuruh 

bikin proposal untuk pelaksanaannya. proposal itu ya harus dari masyarakat dan 

membentuk kelompok, ya KSM itu nanti jadinya. 

17. Bagaimana KSM merencanakan program yang akan dilaksanakan? 

Jawab: Kita bentuk KSM dengan anggota yang mempunyai tujuan dan misi yang 

sama, terus kita membuat proposal ke BKM untuk persyaratan pencairan dana. 

Program yang akan dilaksanakan juga harus sesuai dengan program yang telah 

dirancang bersama. 

18. Bagaimana proses penyaluran dana dari BKM? 



 

 

 

 

Jawab: BLM langsung ke masyarakat melalui BKM, dan BKM diserah terimakan 

dalam bentuk buku tabungan dan yang bisa mengambil itu KSM. 

19. Bagaimana penggunaan dana oleh KSM? 

Jawab: penggunaan dananya ya sesuai dengan apa yang ada diproposal mbak, 

kita belanjakan sesuai dengan apa yang diproposal dan kita gunakan untuk 

melaksanakan program yang sudah direncanakan. 

20. Bagaimana perecruitan anggota KSM? 

Jawab: kalau anggotanya seperti misal untuk Pandu Wisata Jaya ya, anggotanya 

ya kita dari yang mau berjalan dibidang promosi pariwisata, jadi mereka juga 

mempunyai keinginan yang sama untuk mengembangkan pariwisata di Kandri. 

21. Siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan program KSM? 

Jawab: ya semuanya ya mbak, terutama dari anggota KSM dan juga penerima 

manfaat dari KSM itu. 

22. Bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program? 

Jawab: KSM, KSM itu adalah Kelompok Swadaya Masyarakat, jadi KSM itu 

yang mempunyai tanggung jawab untuk mencari alat, bahan, dan kelengkapan 

untuk program-program dari PNPM Pariwisata. 

23. Darimana ide dan gagasan muncul? 

Jawab: ide dan gagasan ya tetep dari masyarakat. 

24. Bagaimana pemanfaatan progam? 



 

 

 

 

Jawab: Kalau pemanfaatannya ya itu tadi, untuk fasilitasi promosi, selain itu juga 

untuk pengembangan sablon dan juga cinderamata, itu ya untuk mendukung desa 

wisata Kandri, agar nanti kalau dari sini tu punya kenang-kenangan. 

25. Bagaimana proses pengembangan program? 

Jawab: ya untuk sablon dan cinderamata itu tadi. 

26. Bagaimana proses evaluasi program? 

Jawab: Untuk evaluasi sendiri kita adakan musyawarah rutin dengan seluruh 

anggota KSM, jadi kalau ada masalah ya kita cari solusinya dan kita selesaikan. 

Kalau dari BKM itu dievaluasi satu tahun sekali, jadi programnya berjalan atau 

tidak, berkembang atau tidak itu dievaluasi. 

9. Faktor Pendukung dan Penghambat 

27. Apa faktor pendorong dan penghambat yang dialami oleh BKM Langgeng Joyo 

dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kelurahan Kandri? 

Jawab: pendukungnya adalah sangat sesuai dengan kondisi riil di masyaraat 

karena sekarang lagi ada pengembangan kepariwisataan, yang menghambat 

mungkin ya kurang adanya kesadaran masyarakat untuk membentuk KSM. 



 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa 

Wisata Kandri Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota  

Semarang 

 

 

 

A. Identitas subyek 

1. Nama    : Aenin Gayati 

2. Tempat, Tgl lahir  : Semarang, 17 Agustus 1980 

3. Umur/Jenis Kelamin  : 34 tahun/Perempuan 

4. Pendidikan Terakhir  : SLTA 

5. Alamat    : Siwarak, Rt 03 Rw 02 Kelurahan Kandri 

6. Hari/ Tgl wawancara  : Minggu/11-05-2014 

 

B. Partisipasi BKM dalam Pemberdayaan masyarakat 

1. Bagaimana proses pembentukan BKM Langgeng Joyo? 

Anggota KSM 



 

 

 

 

Jawab: nek BKMe aku ra ngerti mbak, nek KSMe aku ngerti soale aku kan 

mlebune KSM ora BKM. Nek KSM yo ikut kabeh, dadi meh ngajuk ke 20 juta 

kui kelompok ku ngerti kabeh wong rapat sampe ping piro, BKMe yo teko. 

Artinya: kalau BKMnya aku gak tau mbak, kalau KSM aku tahu mbak soalnya 

kan aku masuknya KSM bukan BKM. Kalau KSM itu ya ikut semua, jadi mau 

mengajukan 20 juta itu kelompok saya ya tahu semua orang rapat sampai 

beberapa kali, BKMnya ya datang. 

2. Seperti apa proses rekruitmen anggota BKM Langgeng Joyo? Apakah semua 

warga terlibat dalam perekrutannya? 

Jawab: musrenbag ngono kui ndakan mbak, yo melu aku nek kui, kan KSMe 

diambil ketua-ketuane nek pas itu.  

Artinya: musrenbag kaya gitu mbak, ya ikut aku kalau itu, kan KSMnya diambil 

ketua-ketuane kalau pas itu. 

3. Apakah bapak/ibu juga terlibat dalam perencanaan program BKM Langgeng 

Joyo? 

Jawab: yo kui mau ta mbak, melalui proposal-proposal kui to mbak, dadi dewe 

ngajukke pinjaman lewat proposal kui mau neng BKM terus ngko mbuh pie 

prosese sik seko BKM, sik jelas dana ki cepet mbak. 

Artinya: ya itu tadi mbak, melalui proposal-proposal itu to mbak, jadi kita 

mengajukan pinjaman lewat proposal itu tadi ke BKM terus nanti ntah gimana 

prosesnya yang dari BKM, yang jelas dana itu cepet mbak. 



 

 

 

 

4. Apakah bapak/ibu juga ikut serta dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh 

BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: melu mbak, aku kan sebagai ketuane yo mbak, kui aku yo sok diundang 

nek pas ada musyawarah neng Kelurahan ngono kae. 

Artinya: ikut mbak, aku kan sebagai ketuanya ya mbak, itu aku ya suka diundang 

kalau pas ada musyawarah di Kelurahan kaya gitu. 

5. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program BKM Langgeng 

Joyo? 

Jawab: semuanya mbak, nek partisipasi ki yo melu kabeh, nek kui ki masyarakat 

semangat mbak. 

Artinya: semuanya mbak, kalau partisipasi itu ya ikut semua, kalau it utu 

masyarakat semangat mbak. 

6. Bagaimana proses penyaluran dan pencairan dana dari BKM Langgeng Joyo 

kepada masyarakat? 

Jawab: cepet, nek kui cepet, yang penting kan nganu, jadi sik meh dibeli ki opo, 

kadang kan opo sik meh dibeli saiki karo sesuk kan kadang harganya meleset 

mbak, dadi kadang ngono kui. Kadang kui kan njur neng LPJ ne kan beda, sik 

penting neng LPJ ne ki pas, dadi ngko kan ono sik dikurangi. 

Artinya: cepat, kalau itu cepat, yang penting kan itu, jadi yang mau dibeli tu apa, 

kadang kana pa yang mau dibeli sekarang sama besok kan kadang harganya 

meleset mbak, jadi kadang kaya gitu. Kadang itu kan jadi di LPJ nya kan beda, 

yang penting di LPJ itu pas, jadi nanti kan ada yang dikurangi. 



 

 

 

 

7. Berapa maksimal pinjaman yang diberikan oleh BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: maksimal pinjamane kalau paling besar 20 dari PNPM. 

8. Apakah ada syarat tertentu untuk mendapatkan pinjaman dari BKM Langgeng 

Joyo? 

Jawab: ya kira-kira opo sik meh dinganuke mbak, koyo pelatihan po opo, terus 

dewe gawe proposal sik ngono kae kan mbak. 

Artinya: Ya kira-kira apa yang mau dibutuhkan mbak, kaya pelatihan, terus kita 

bikin proposal dulu gitu lah mbak. 

9. Biasanya pinjaman dari BKM Langgeng Joyo dimanfaatkan untuk apa? Apakah 

untuk usaha atau yang lainnya? 

Jawab: yo tetep gawe ngene iki ta mbak, koyo aku kan kelompok batik, kan kene 

ono piro yo, kayake neng kene ki ono lima mbak. 

Artinya: ya tetap buat kaya gini ta mbak, seperti aku kan kelompok batik, kan 

disini ada berapaya ya, kayaknya disini ada lima mbak. 

10. Jika untuk usaha, usaha apa yang bapak/ibu kelola? 

Jawab: yo iki to mbak, batik iki to. 

Artinya: ya ini to mbak, batik ini to. 

11. Apa manfaat akses pelayanan keuangan dari BKM Langgeng Joyo yang 

bapak/ibu dapatkan? 

Jawab: ya seneng ta mbak, nek tak ceritake pas pertama kali kan aku rung ngerti 

ndi-ndi ya, terus ono BKM iki terus aku ngerti simpang lima, terus aku kenal 



 

 

 

 

wong dinas-dinas, wong gede-gede, kui kan nek ra ono PNPM kan aku ra ngerti 

sopo-sopo mbak, saiki kan iso dikenal, saiki ethok-ethoke dadi pengusaha batik. 

Artinya: ya senang lah mbak, kalau tak ceritain pas pertama kali aku tu gak tau 

mana-mana, terus ada BKM ini terus aku tahu simpang lima, terus aku kenal 

orang dinas-dinas, sekarang kan bisa dikenal, sekarang pura-puranya jadi 

pengusaha batik. 

12. Apa saja faktor pendukung dan penghambat BKM Langgeng Joyo dalam upaya 

memberdayakan warga di Kelurahan Kandri? 

Jawab: yo nganu ya mbak, nek pendukunge yo kui semangate seko anggota ku 

kui mbak, nek penghambate yo mau kae mbak, aku ki pengene dana seko PNPM 

ki terserah dewe meh nggo tuku opo, meh gawe opo, sik penting kan bermanfaat, 

ora njur kudu sesuai patokane.  

Artinya: ya gini ya mbak, kalau pendukunge ya itu semangatnya dari anggota ku 

itu mbak, kalau penghambate ya tadi itu mbak, aku tu pengennya dana dari 

PNPM tu terserah kita mau buat beli apa, mau buat apa, yang penting kan 

bermanfaat, tidak harus sesuai patokan. 

13. Apakah ada penolakan dari masyarakat terhadap program BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: ndak ada, wong-wong kene ketoke apik kok mbak. 

Artinya: tidak mbak, orang sini tu kayaknya baik kok mbak. 

14. Menurut bapak/ibu, apa manfaat adanya BKM di Kelurahan Kandri ini? 



 

 

 

 

Jawab: manfaatnya, kalo ya seumpamane ta mbak aku kan ra ngerti yo mbak, kan 

terus iso takon, misal ono undangan terus aku ra ngerti terus iso takon BKM, wes 

pokoke sangat berterimakasih lah ono PNPM nang kene. 

Artinya: manfaatnya, kalau ya seumpama ta mbak aku kan gak tau gitu ya mbak, 

kan bisa tanya, misal ada undangan terus aku gak tau terus bisa tanya BKM, saya 

pokoke sangat berterimakasih lah ada PNPM di sini. 

15. Apakah bapak/ibu ikut berperan serta dalam pemeliharaan program? 

Jawab: ya ikut mbak. 

10. Partisipasi Anggota KSM dalam pengambangan desa wisata 

16. Bagaimana proses terbentuknya KSM? 

Jawab: kalau proses terbentuknya KSM ki nganu mbak, jadi kita kan dikasih 

foam dari pihak BKM, masalah apa yang sedang dihadapi, terus kalau ada 

program, program apa, nha itu nanti dibuat namanya PJM, terus dari PJM itu kita 

disuruh bikin KSM sebagai pelaksana. 

17. Bagaimana KSM merencanakan program yang akan dilaksanakan? 

Jawab: Kita dikasih tau bahwa ada program PNPM, terus kita sama-sama 

merancang program setelah itu kita sama-sama merancang program, setelah 

program  dirancang kita bentuk KSM dan membuat proposal untuk diajukan ke 

BKM. 

18. Bagaimana proses penyaluran dana dari BKM? 

Jawab: kemarin ya nganu…langsung, langsung duite kontan mbak, langsung 20 

juta mbak, jadi disaksike ketuane BKM, faskel, terus kita yang mengajukan 



 

 

 

 

proposal terus pak Rw pak Rt itu ikut semua mbak, langsung kontan 20 juta, ora 

dipotong ora pie-pie. 

19. Bagaimana penggunaan dana oleh KSM? 

Jawab: nek untuk penggunaan dananya ki harus sesuai dengan apa yang ada 

diproposal mbak, jadi kita ki nggak boleh membelanjakan sesuka kita, misal mau 

dari satu persatu itu nggak bisa, harus semua dibelajakan, jadi ya dananya kayak 

sekali habis gitu lho mbak, dan itu harus tetap berjalan. 

20. Bagaimana perecruitan anggota KSM? 

Jawab: untuk anggotanya kita ambil dari yang mempunyai kesamaan bidang 

mbak, nek gak gitu kan malah nanti ada masalah kan malah repot mbak, tapi nek 

sama kan bisa langsung berjalan dan tujuannya juga udah sama. 

21. Siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan program KSM? 

Jawab: ya anggota KSM dan penerima manfaat ya mbak. 

22. Bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program? 

Jawab: pertama kali nek kita kan durung ngerti babar blas, nha sik 

tanggungjawab ki faskelnya, faskel ki fasilitas kelurahan, terus dia kan yo nawani 

sik, dia kan yo ra ngerti to nek batik ki alat-alate opo wae kan ra ngerti, sik ngerti 

kan kita, terus kita ngarani to beli apa aja, terus ngko kita dianter, yo enak yo ora 

mbak, soale ndeknen yo ngetutke terus kok. 

23. Darimana ide dan gagasan muncul? 



 

 

 

 

Jawab: ya dari masyarakat mbak, seperti yang saya bilang tadi, semua program 

yang akan dilaksanakan tu ya itu gagasan dari masyarakat sendiri, jadi nanti 

dalam pelaksanaannya tu tidak salah sasaran. 

24. Bagaimana pemanfaatan progam? 

Jawab: pemanfaatannya ya untuk ini ya mbak, sebagai penambahan modal, tapi 

yak an kita nggak bisa membelanjakannya sesuai keinginan kita, itu yang kadang 

menjadi masalah mbak. 

25. Bagaimana proses pengembangan program? 

Jawab: kalau pengembangannya ya setelah batik jadi kan dipasarakan ya mbak, 

nha dengan dikenalnya batik siwarak kan batik kita jadi berkembang ya mbak, 

terus kita juga suka diundang untuk seminar-seminar gitu mbak, wah seneng 

mbak pokoke, kita jadi dikenal dimana-mana. 

26. Bagaimana proses evaluasi program? 

Jawab: Untuk evaluasinya ya kita suka mengadakan evaluasi sendiri, kalau ada 

masalah ya kita bahas bareng, terus kita cari solusinya, terus juga ada ada 

evaluasi dari BKM, dan dari pihak PNPM. 

11. Faktor Pendukung dan Penghambat 

27. Apa faktor pendorong dan penghambat yang dialami oleh BKM Langgeng Joyo 

dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kelurahan Kandri? 

Jawab: yo nganu ya mbak, nek pendukunge yo kui semangate seko anggota ku 

kui mbak, nek penghambate yo mau kae mbak, aku ki pengene dana seko PNPM 



 

 

 

 

ki terserah dewe meh nggo tuku opo, meh gawe opo, sik penting kan bermanfaat, 

ora njur kudu sesuai patokane.  

Artinya: ya gini ya mbak, kalau pendukunge ya itu semangatnya dari anggota ku 

itu mbak, kalau penghambate ya tadi itu mbak, aku tu pengennya dana dari 

PNPM tu terserah kita mau buat beli apa, mau buat apa, yang penting kan 

bermanfaat, tidak harus sesuai patokan. 

 



 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Partisipasi Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dalam Mengembangkan Desa 

Wisata Kandri Melalui Badan Keswadayaan Masyarakat Di Kelurahan Kandri Kota  

Semarang 

 

 

 

A. Identitas subyek 

1. Nama    : Hariyanto 

2. Tempat, Tgl lahir  : Semarang, 1 Maret 1955  

3. Umur/Jenis Kelamin  : 59 tahun/laki-laki 

4. Pendidikan Terakhir  : SLTA 

5. Alamat    : Kandri, Rt:03 Rw: 01 Kandri 

6. Hari/ Tgl wawancara  : Sabtu/10-Mei-2014 

 

B. Partisipasi BKM dalam Pemberdayaan masyarakat 

1. Bagaimana proses pembentukan BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: eee, prosesnya ya seperti pas pembentukan PNPM tadi ya mbak, jadi ada 

sosialisasi dulu ke masyarakat. 

Anggota KSM  



 

 

 

 

2. Seperti apa proses rekruitmen anggota BKM Langgeng Joyo? Apakah semua 

warga terlibat dalam perekrutannya? 

Jawab: prosesnya setiap basis mengajukan calon, terus kemudian diajukan ke 

tingkat kelurahan, kemudian ditingkat kelurahan itu dipilih, jadi untuk milih 

anggota BKM itu dari tingkat bawah kemudian ke kelurahan, kemudian dipilih 

ditingkat kelurahan, kemudian yang terpilih anggota itu yang memilih 

koordinator BKM. 

3. Apakah bapak/ibu juga terlibat dalam perencanaan program BKM Langgeng 

Joyo? 

Jawab: ya terlibat mbak, kan merencanakan program itu kan dari Rt, diajukan 

naik sampai ke kelurahan. 

4. Apakah bapak/ibu juga ikut serta dalam musyawarah yang dilaksanakan oleh 

BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: ya ikut mbak, jadi setiap ada perecanaan program ya ikut terus mbak. 

Pelaksanaane karena saya pengelola KSM ya otomatis ikut, sampai pada 

evaluasinya. 

5. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program BKM Langgeng 

Joyo? 

Jawab: Rt, tokoh masyarakat, kemudian relawan, ada yang dari pemuda, 

pengelola wisata, sama-sama mendukung lah mbak. 

6. Bagaimana proses penyaluran dan pencairan dana dari BKM Langgeng Joyo 

kepada masyarakat? 



 

 

 

 

Jawab: itu kan tergantung pengajuan kita, jadi kalau sudah ada dari PNPM, BKM 

kan ngabari, ini sudah ada, mau butuh berapa, kan sudah ditentukan nanti mau 

dikeluarkan berapa termin. 

7. Berapa maksimal pinjaman yang diberikan oleh BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: kalau pinjaman yang pariwisata tidak ada, paling melalui proposal yang 

direncanakan itu tadi. 

8. Apakah ada syarat tertentu untuk mendapatkan pinjaman dari BKM Langgeng 

Joyo? 

Jawab: syaratnya asal BKM sudah ngabari, misal untuk program A ini sudah bisa 

jalan, sudah ada dana silahkan membuat proposal, proposal sudah selesai terus 

dana dicairkan. 

9. Biasanya pinjaman dari BKM Langgeng Joyo dimanfaatkan untuk apa? Apakah 

untuk usaha atau yang lainnya? 

Jawab: yang fisik ya untuk fisik, kalau yang simpan pinjam ya untuk simpan 

pinjam ada sendiri. Macem-macem mbak, mungkin ada yang untuk jualan kecil-

kecilan, disini kan kalau minggu ada pasar krempyeng, itu kan mungkin kan 

yang jualan kecil-kecilan itu kan butuh tambahan modal. 

10. Jika untuk usaha, usaha apa yang bapak/ibu kelola? 

Jawab: saya ya cuma itu mengelola KSM itu, nggak untuk usaha. 

11. Apa manfaat akses pelayanan keuangan dari BKM Langgeng Joyo yang 

bapak/ibu dapatkan? 



 

 

 

 

Jawab: ya itu mbak, bisa membantu masyarakat yang pengen mengembangkan 

usahanya atau membantu untuk keperluan lainnya. 

12. Apa saja faktor pendukung dan penghambat BKM Langgeng Joyo dalam upaya 

memberdayakan warga di Kelurahan Kandri? 

Jawab: kalau pendukungnya, dari masyarakat sendiri itu jelas mendukung ya, 

kalau penghambate itu biasane ada satu dua orang yang sok-sok dijak maju ki 

sok rodo angel. 

Artinya: kalau pendukungnya, dari masyarakat sendiri itu jelas mendukung ya, 

kalau penghambate itu biasanya ada satu dua orang yang kadang-kadang diajak 

maju tu sedikit sulit. 

13. Apakah ada penolakan dari masyarakat terhadap program BKM Langgeng Joyo? 

Jawab: sampai saat ini kelihatannya belum, jadi jalan terus. 

14. Menurut bapak/ibu, apa manfaat adanya BKM di Kelurahan Kandri ini? 

Jawab: manfaate okeh banget mbak, sing terutama seperti talud itu dulu dari 

PNPM, terus termasuk gapuro, termasuk jalan, termasuk pemugaran rumah. 

Artinya: manfaatnya banyak banget mbak, yang terutama seperti talud itu dulu 

dari PNPM, terus termasuk gapuro, termasuk jalan, termasuk pemugaran rumah. 

15. Apakah bapak/ibu ikut berperan serta dalam pemeliharaan program? 

Jawab: ya ikut juga mbak, ya otomatis ikut ya mbak. 

C. Partisipasi Anggota KSM dalam pengambangan desa wisata 

16. Bagaimana proses terbentuknya KSM? 



 

 

 

 

Jawab: kalau terbetuknya KSM itu dari BKM itu kana da program yang akan 

dilaksanakan, nha BKM menyuruh masyarakat untuk membentuk KSM untuk 

melaksanakan programnya.  

17. Bagaimana KSM merencanakan program yang akan dilaksanakan? 

Jawab: Ya ikut musyawarah mbak, jadi dalam merencanakan program kita ya 

ikut terlibat, terus kita ditawari mau atau tidak, siap atau tidak, terus nanti kita 

mengajukan proposal ke BKM. 

18. Bagaimana proses penyaluran dana dari BKM? 

Jawab: dari PNPM ke BKM, terus nanti kita mengajukan ke BKM, terus nanti 

BKM ke KSM, terus KSM yang membelanjakan 

19. Bagaimana penggunaan dana oleh KSM? 

Jawab: kalau penggunaan dana ya berbeda pada setiap KSM, kan bidangnya 

masing-masing, seperti untuk Catur Langgeng Budaya untuk penggunaan 

dananya ya kita gunakan untuk membeli peralatan seni, sperti seragam kesenian, 

dan peralatan kempling. 

20. Bagaimana perecruitan anggota KSM? 

Jawab: untuk anggotanya sendiri ya harus disesuaikan dengan bidangnya masing-

masing ya mbak, jadi kan nanti tujuannya juga sama dan berkomitmen untuk 

mengembangkan bidang itu, jadi untuk anggotanya ya tidak bisa asal-asalan. 

21. Siapa saja yang ikut dalam pelaksanaan program KSM? 

Jawab: ya semuanya ikut mbak, utamanya ya anggota KSM dan penerima 

manfaat. 



 

 

 

 

22. Bagaimana proses pengadaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program? 

Jawab: KSM dan anggota, njih, yang membeli sarana dan prasarana itu ya kita 

dari KSM bekerjasama dengan anggota da nada dari pihak BKM dan faskel yang 

membeli sarana prasarana itu sama-sama.  

23. Darimana ide dan gagasan muncul? 

Jawab: ya dari masayarakat, dari usulan masyarakat terus kita bersama-sama 

menyusun program yang dianggap urgen itu yang mana itu yang akan 

dilaksanakan dulu. 

24. Bagaimana pemanfaatan progam? 

Jawab: Kalau pemanfaatannya ya banyak ya mbak, kayak misal sekarang kita 

untuk seragam kesenian kita tidak perlu sewa lagi, terus kalau kita sedang tidak 

ada event terus ada yang butuh seragam kita bisa menyewakannya. 

25. Bagaimana proses pengembangan program? 

Jawab: kalau untuk pengembangannya ya kita untuk penyewaan seragam, terus 

juga ada pelatihan wayang juga, itu sasarannya pemuda Kandri, terus rencana 

saya itu untuk kempling itu juga ada perempuannya, tapi sampai saat ini kok 

belum ada yang mau mbak. 

26. Bagaimana proses evaluasi program? 

Jawab: Kalau untuk evaluasinya ya kita bisanya ada evaluasi dari KSM, nanti ada 

juga evaluasi dari BKM, juga dari pusat juga ada evaluasinya. 

 

 



 

 

 

 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat 

27. Apa faktor pendorong dan penghambat yang dialami oleh BKM Langgeng Joyo 

dalam upaya memberdayakan masyarakat di Kelurahan Kandri? 

Jawab: kalau pendukungnya, dari masyarakat sendiri itu jelas mendukung ya, 

kalau penghambate itu biasane ada satu dua orang yang sok-sok dijak maju ki 

sok rodo angel. 

Artinya: kalau pendukungnya, dari masyarakat sendiri itu jelas mendukung ya, 

kalau penghambate itu biasanya ada satu dua orang yang kadang-kadang diajak 

maju tu sedikit sulit. 
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