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ABSTRAK 

Arifani, Diah Putriana. 3401405008. 2009. Peranan BKM dalam Menumbuhkan 
Kemandirian Masyarakat Dibidang Pembangunan Fisik Melalui P2KP di Desa 
Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Jurusan Pendidikan 
Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Drs. 
Sunarto, M. Si. Drs Setiajid, M. Si. 77 Hal. 
 
Kata Kunci :   Peran BKM, Menumbuhkan, Kemandirian, Masyarakat, 

 dibidang pembangunan fisik. 
 

Desa Sriwulan terletak di daerah pantai dengan rata-rata ketingian 1 meter 
di atas permukaan laut (dpl) sehingga sering terjadi air pasang (rob) yang 
memasuki wilayah perkampungan, terutama pada wilayah Pondok Raden Patah 
tahap 2 dan tahap 3, hal ini akan menambah permasalahan kependudukan di 
wilayah Desa Sriwulan, antara lain masalah sarana prasarana yang kurang 
mendapatkan sentuhan. Dengan adanya beberapa faktor keadaan fisik di Desa 
Sriwulan, maka DPU (Dinas Pekerjaan Umum) melalui Sub Dinas 
KIMPRASWIL (Permukiman Prasarana Wilayah) menunjuk Desa Sriwulan 
menjadi salah satu lokasi P2KP. P2KP merupakan program pemberdayaan 
masyarakat yang bermaksud agar masyarakat mampu menolong dirinya sendiri. 
Sehingga kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam P2KP adalah kegiatan-
kegiatan yang mengarah pada keterpaduan Konsep Tridaya yang meliputi 
pemberdayaan bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam pelaksanaanya, 
untuk mengemudikan himpunan warga tersebut agar mencapai tujuan yang 
diharapkan. Maka dibentuklah kelompok (TIM), yang mempunyai pola 
kepemimpinan yang kolektif, yang secara generik disebut BKM (Badan 
Keswadayaan Masyarakat). 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
peranan dan upaya BKM Jaga Makmur Desa Sriwulan dalam menumbuhkan 
kemandirian masyarakat dibidang pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan 
antar Desa, pembuatan talud, pembangunan barak TPI dan POLINDES. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan di Desa 
Sriwulan dalam bentuk peranan dan upaya BKM dalam meningkatkat partisipasi 
masyarakat serta hambatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik. Yang menjadi 
fokus penelitian ini adalah peranan BKM dalam menumbuhkan kemandirian 
masyarakat Desa Sriwulan Khususnya di bidang pembangunan fisik. Sedangkan 
manfaat bagi penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi dan wacana edukasi 
bagi BKM Jaga Makmur  maupun BKM-BKM lainnya tentang berbagai hal yang 
berkaitan dengan pembangunan Desa  
 Lokasi penelitian berada di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten 
Demak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang 
memaparkan berbagai data yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun 
wawancara. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi 
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 Dari hasil penelitian menunjukan bahwa Peran BKM sebagai fasilitator 
dalam P2KP khususnya bidang pembangunan fisik untuk dapat membentuk 
masyarakat mandiri sangatlah membantu, hal tersebut dapat dilihat dari peran 
aktif masyarakat Desa Sriwulan dalam pelaksanaan pembangunan fisik mulai dari 
identifikasi  masalah, skala prioritas, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, 
monitoring, evaluasi hasil sampai dengan pemanfaatan dan pemeliharaan hasil 
pembangunan. Selain itu, partisipasi masyarakat Desa Sriwulan diwujudkan 
dalam swadaya, tenaga, ide/ gagasan ataupun jiwa sosial lainnya. Sehingga 
masyarakat akan memperoleh hasil pembangunan yang maksimal karena 
pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 
masyarakat akan memiliki rasa handarbeni yang sangat tinggi maka apabila terjadi 
kerusakan, masyarakat akan segera memperbaiki sendiri tanpa harus menunggu 
perintah dari pemerintah. Sedangkan upaya BKM dalam menumbuhkan 
partisipasi masyarakat dengan menyediakan dana stimulus bagi warga yang mau 
berpartisipasi serta memberikan reward bagi KSM berprestasi. 

Hambatan-hambatan pelaksanaan pembangunan Desa Sriwulan adalah 
kesibukan masyarakat, adanya anggota KSM yang bermasalah, heterogenitas pola 
pikir masyarakat yang berpengaruh terhadap tingkat partisipasinya dalam 
pembangunan Desa. Upaya-upaya yang dilakukan BKM untuk meningkatkan 
kemandirian masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
pembangunan seperti memberikan informasi atau sosialisasi melalui forum RT 
RW dan Desa secara terus menerus, selain itu juga mengadakan penyuluhan-
penyuluhan kepada masyarakat tentang program-program pembangunan yang 
mandiri dan berkelanjutan. 

Saran yang diajukan penulis kepada BKM Jaga Makmur adalah bahwa 
perlu ditingkatnya kinerja BKM dalam melaksanakan pembangunan yang 
kegiatan-kegiatan yang mengarah pada keterpaduan Konsep Tridaya yang 
meliputi pemberdayaan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. dengan 
demikian BKM dapat menjadikan masyarakat Desa Sriwulan menjadi masyarakat 
yang mandiri. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 

merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam 

penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan 

pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan 

kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian 

penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang 

bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. 

Masalah kemiskinan saat ini dirasa sudah sangat mendesak untuk 

ditangani khususnya di wilayah perkotaan. Salah satu ciri umum dari kondisi 

masyarakatnya yang miskin adalah tidak memiliki prasarana dan sarana dasar 

perumahan dan permukiman yang memadai, kualitas lingkungan yang kumuh, 

tidak layak huni. 

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multi dimensial, 

mencakup politik, sosial, ekonomi, aset, dan lain-lain. Dalam kehidupan 

sehari-hari dimensi-dimensi kemiskinan tersebut muncul dalam berbagai 

bentuknya, antara lain : 

1. Dimensi politik, sering muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah 

organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses 

pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. Akibatnya 
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mereka juga tidak memiliki akses yang memadai ke berbagai sumber daya 

kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara 

layak termasuk akses informasi. 

2. Dimensi sosial, sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya 

masyarakat miskin ke dalam institusi sosial yang ada dan 

terinternasikannya budaya kemiskinan yang merusak kwalitas manusia dan 

etos kerja mereka.  

3. Dimensi ekonomi, muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga 

tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang 

layak. 

4. Dimensi aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin 

ke berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset 

kualitas sumber daya manusia, peralatan kerja, modal dan sebagainya 

(Pedoman Umum P2KP, 2002 : 1) 

Karakteristik kemiskinan seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi 

yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang 

dipilih dalam penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu 

ke arah pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan 

masyarakat ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat 

yang benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang 

mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan 

mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang 



3 

 

berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi 

maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.  

Penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud terutama juga 

dititikberatkan pada upaya penguatan perannya sebagai motor penggerak 

dalam “melembagakan dan membudayakan” kembali nilai-nilai kemanusiaan 

serta kemasyarakatan (nilai-nilai dan prinsip-prinsip di P2KP), sebagai nilai-

nilai utama yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh 

masyarakat setempat. Melalui kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan 

tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran 

kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta 

lingkungan dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam permukiman 

yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat yang lebih mandiri 

melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. 

Kelembagaan masyarakat yang dibangun oleh dan untuk masyarakat, 

selanjutnya dipercaya mengelola dana abadi P2KP secara partisipatif, 

transparan, dan akuntabel. Dana tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk 

membiayai kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan 

oleh masyarakat sendiri melalui rembug warga, baik dalam bentuk pinjaman 

bergulir maupun dana waqaf bagi stimulan atas keswadayaan masyarakat 

untuk kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya 

perbaikan prasarana serta sarana dasar perumahan dan permukiman. 

Model tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk 

penyelesaian persoalan kemiskinan yang bersifat multi dimensional dan 
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struktural, khususnya yang terkait dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan 

ekonomi, serta dalam jangka panjang mampu menyediakan aset yang lebih 

baik bagi masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya, 

meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman meraka maupun 

menyuarakan aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan. Untuk 

mewujudkan hal-hal tersebut, maka dilakukan proses pemberdayaan 

masyarakat, yakni dengan kegiatan pendampingan intensif di tiap kelurahan 

sasaran. 

Melalui pendekatan kelembagaan masyarakat dan penyediaan dana 

bantuan langsung ke masyarakat kelurahan sasaran, P2KP cukup mampu 

mendorong dan memperkuat partisipasi serta kepedulian masyarakat setempat 

secara terorganisasi dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya, program 

penanggulangan kemiskinan berpotensial sebagai “gerakan masyarakat”, 

yakni : dari, oleh dan untuk masyarakat. 

Salah satu pendekatan yang cukup efektif dalam menanggulangi 

kemiskinan adalah melalui upaya-upaya yang mendorong dan melibatkan 

masyarakat miskin bersama komponen masyarakat lainnya untuk bersinergi 

dan bekerjasama. Oleh karena itu P2KP secara sadar memilih pendekatan 

kelembagaan masyarakat dalam rangka mewujudkan terbangunnya wadah 

organisasi masyarakat yang benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi 

dan kebutuhan masyarakat miskin, agar mereka benar-benar terlibat aktif 

dalam proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka. 

Sehingga diharapkan, mereka memiliki akses yang memadai keberbagai 
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sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka 

secara layak, termasuk akses informasi dan sumber daya. 

Organisasi masyarakat tingkat kelurahan, BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat) yang dibangun dalam rangka pelaksanaan P2KP tersebut adalah 

organisasi yang didasarkan pada ciri-ciri sukarela, kesetaraan, kemitraan, 

inklusif, transparan, akuntabel, demokrasi kemandirian, otonomi, proaktif, 

semangat saling membantu, menghargai keragaman, dan kedamaian. Artinya 

BKM merupakan organisasi masyarakat/institusi local yang dibentuk, 

dimiliki, dikelola, dan diperuntukan bagi pemenuhan kepentingan dan 

kebutuhan bersama masyarakat. Sehingga hakikat BKM lebih menampakkan 

wujud sebagai paguyuban atau perkumpulan seluruh masyarakat setempat 

(Pedoman Teknis P2KP, 2002 : 30). 

Dengan demikian, istilah BKM tidak ditafsirkan sebagai bentuk atau 

struktur lembaga baru tertentu, tetapi lebih dimaksudkan sebagai peran serta 

fungsi kemandirian, keswadayaan maupun karakteristik dan sifat dari 

organisasi masyarakat warga dalam P2KP. BKM didirikan mempunyai tugas 

utama yaitu membantu menjalankan tugas pemerintah dalam persoalan 

kemiskinan masyarakat terutama dengan menumbuhkan kemandirian serta 

ekonomi local disaat terjadinya krisis multidimensi. 

BKM sebagai organisasi masyarakat yang pada dasarnya merupakan 

wadah perjuangan warga masyarakat miskin, yang mandiri, berkelanjutan, 

dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka yang mampu 

mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 
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kebijakan publik ditingkat lokal, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun 

linhkungan serta diharapkan mampu menjadi organisasi masyarakat yang 

berperan mengelola berbagai kehidupan masyarakat bersangkutan, khususnya 

persoalan yang berkaitan dengan upaya-upaya penaggulangan kemiskinan 

secara berkelanjutan. 

BKM sebagai penguatan organisasi masyarakat yang dimaksud, juga 

dititik beratkan pada upaya pengokohan peranannya sebagai motor penggerak 

dalam melembagakan dan membudayakan kembali nilai-nilai kemanusiaan 

dan masyarakat sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitas 

penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat sendiri dikelurahan mereka, 

sehingga tidak ada lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam 

lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat 

tercipta lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam 

permukiman yang lebih responsif dan dengan sistem sosial masyarakat yang 

lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan yang 

berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang cukup efektif dalam 

menanggulangi kemiskinan yaitu melalui upaya-upaya yang dapat mendorong 

dan melibatkan masyarakat miskin bersama komponen masyarakat lainya 

untuk bersinergi dan bekerjasama (Petunjuk teknis pelaksana BKM, 2002 : 

5).  

Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa, penduduk Desa 

Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak terbagi menjadi 2, yaitu : 

penduduk asli yang bertempat tinggal  di RW I (Dusun Pututan) dan RW II 
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(Dusun Nyangkringan), dan penduduk pendatang yang tinggal di Perumahan 

Pondok Raden Patah. Dengan bermukimnya penduduk pendatang di wilayah 

Desa Sriwulan yang mayoritas adalah penduduk yang berasal dari kota  

Semarang, menjadikan warga Desa Sriwulan berkarakteristik perkotaan. 

Mengingat perumahan Pondok Raden Patah tergolong dalam perumahan tipe 

sederhana/RSS (Rumah Sangat Sederhana), maka akan menambah 

permasalahan kependudukan di wilayah Desa Sriwulan, antara lain masalah 

kemiskinan, pengangguran, pendidikan, sarana prasarana yang kurang 

mendapatkan sentuhan dari Pemerintah Daerah, oleh karena itu Direktorat 

Jenderal Perumahan dan Permukiman melalui Departemen Permukiman dan 

Prasarana Wilayah dengan P2KP membentuk lembaga swadaya masyarakat 

yang disebut BKM yang bertujuan mengembangkan kemandirian masyarakat 

dalam pembangunan Desa Sriwulan. BKM sebagai fasilitator mengarahkan 

dan melibatkan masyarakat secara langsung dan mandiri untuk berpartisipasi, 

baik mulai dari identifikasi permasalahan, skala prioritas proyek yang akan 

dikerjakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring, sampai 

dengan pelaporan dan evaluasi, dengan harapan masyarakat akan memiliki 

rasa handarbeni yang sangat tinggi maka apabila terjadi kerusakan, 

masyarakat akan segera memperbaiki sendiri tanpa harus menunggu perintah 

dari pemerintah, sehingga masyarakat akan memperoleh hasil pembangunan 

yang maksimal karena pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, direncanakan sendiri oleh masyarakat, dilaksanakan 



8 

 

oleh masyarakat dan diawasi serta, dilaporkan dan di evaluasi sendiri oleh 

masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun 

skripsi dengan judul ”Peranan BKM dalam Menumbuhkan Kemandirian 

Masyarakat di Bidang Pembangunan Fisik melalui P2KP di Desa Sriwulan 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak”. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini, adalah : 

1. Apa sajakah peranan BKM dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat 

dalam bidang pembangunan fisik melalui P2KP di Desa Sriwulan 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak? 

2. Bagaimanakah upaya BKM meningkatkan keikutsertaan dan partisipasi 

masyarakat dalam P2KP sehingga terwujud kemandirian masyarakat untuk 

memperbaiki prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman 

masyarakat di Desa Sriwulan?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian 

ini adalah:  
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1. Mengetahui peranan BKM dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat 

di bidang pembangunan fisik melalui P2KP di Desa Sriwulan Kecamatan 

Sayung Kabupaten Demak. 

2. Mengetahui upaya BKM dalam meningkatkan keikutsertaan dan 

partisipasi masyarakat dalam P2KP sehingga terwujud kemandirian 

masyarakat untuk memperbaiki prasarana dan sarana dasar perumahan dan 

permukiman masyarakat di Desa Sriwulan.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan 

pengetahuan bagaimana cara menumbuh kembangkan kemandirian 

masyarakat dalam pembangunan fisik, serta dapat mengaplikasikan ilmu 

yang didapat selama kuliah pada permasalahan dan kondisi masyarakat, 

sehingga mendapat suatu pengalaman antara teori dan kenyataan dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Indonesia. 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap ilmu pengetahuan serta sebagai bahan penunjang 

untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 
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Dapat memenuhi tugas akhir sebagai syarat kelulusan untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan 

Hukum dan Kewarganegaraan FIS UNNES. 

b. Bagi Masyarakat 

1) Masyarakat akan memperoleh hasil pembangunan yang maksimal 

karena pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, direncanakan sendiri oleh masyarakat, 

dilaksanakan oleh masyarakat dan diawasi serta, dilaporkan dan di 

evaluasi sendiri oleh masyarakat. 

2) Dalam pelaksanaan program ini, masyarakat dilibatkan dan 

berpartisipasi secara langsung baik mulai dari identifikasi 

permasalahan, skala prioritas proyek yang akan dikerjakan, 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring, sampai dengan 

pelaporan dan evaluasi, sehingga masyarakat akan memiliki rasa 

handarbeni yang sangat tinggi maka apabila terjadi kerusakan, 

masyarakat akan segera memperbaiki sendiri tanpa harus 

menunggu perintah dari pemerintah. 

3) Karena masyarakat bukan lagi sebagai objek, melainkan subyek 

sehingga masyarakat akan terbiasa membangun wilayahnya sesuai 

dengan  kebutuhannya secara mandiri dengan berswadaya dan 

gotong-royong. 
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c. Bagi BKM 

1) Sebagai bahan evaluasi bagi BKM untuk mengetahui kekurangan-

kekurangan dan ketidak sesuaian dalam pelaksanaan, sehingga hal 

ini akan menjadikan tolok ukur dan perbaikan dalam proyek 

pembangunan berikutnya. 

2) Sebagai wacana edukasi bagi BKM – BKM yang lain, baik yang 

sudah maju, tumbuh atau berkembang.  

d. Bagi Instansi Pemerintah 

Dengan adanya program ini akan membantu tugas pemerintah dalam 

pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan mulai dari identifikasi 

permasalahan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/monitoring, 

pelaporan serta evaluasi. 

e. Bagi Universitas Negeri Semarang (UNNES) 

Untuk pengembangan penelitian, apabila sewaktu – waktu ada rujukan 

dari pihak–pihak lembaga terkait, pemerintah/maupun lembaga BKM. 

 

E. Penegasan istilah 

Untuk mendapatkan kejelasan makna, ketegasan serta kesatuan 

pengertian terhadap apa yang diteliti. Maka perlu adanya batasan atau 

penegasan istilah dalam memahami judul skripsi ini. 

Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penegasan itu antara lain : 
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1. Peranan  

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). 

Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan (Soekanto 1984: 

237). Analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga 

pendekatan : (a) ketentuan peranan, (b) gambaran peranan, dan (c) harapan 

peranan. Ketentuan peranan adalah adalah pernyataan formal dan terbuka 

tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa 

perannya. Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang 

sacara aktual ditampilkan sesorang dalam membawakan perannya, 

sedangkan harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku 

yang ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan peranan adalah perilaku 

pemimpin kelompok swadaya masyarakat membawa perannya dalam 

mengembangkan usaha anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

dalam pemberdayaan masyarakat miskin. 

2. BKM 

BKM adalah singkatan dari Badan Keswadayaan Masyarakat yang 

merupakan nama “generik” atau istilah umum untuk suatu institusi/ 

lembaga mayarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari 

suatu organisasi masyarakat warga di tingkat kelurahan. 

BKM sebagai organisasi masyarakat warga (civil society 

organization) diharap benar-benar mampu memperjuangkan aspirasi dan 
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kebutuhan masyarakat miskin, agar mereka benar-benar terlibat aktif dan 

intensif dalam proses pengambilan keputusan penting, yang pada dasarnya 

BKM merupakan wadah perjuangan dan wadah aspirasi warga masyarakat 

kelurahan, khususnya dalam kaitan dengan penaggulangan kemiskinan.. 

Sehingga mereka memiliki akses yang memadai ke berbagai sumberdaya 

kunci yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup mereka secara 

layak, termasuk akses-akses informasi dan sumberdaya (Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan BKM dalam P2KP 2002 : 4-8) 

3. Menumbuhkan 

Menumbuhkan adalah usaha memelihara dan mengembangkan suatu 

obyek atau sasaran tujuan untuk mencapai kesempurnaan ataupun 

perbaikan yang bersifat berkesinambungan. 

Di dalam pengertian “menumbuhkan”, terkandung upaya-upaya 

untuk : 

a. Menyadarkan masyarakat agar mau berpartisipasi secara sukarela, 

bukan karena paksaan atau ancaman-ancaman 

b. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu (fisik, mental, 

intelegensia, ekonomis dan non-ekonomis) 

c. Menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan kepada 

masyarakat untuk berpartisipasi. 

4. Kemandirian 

Menurut Kamus Sosiologi dan Kependudukan (2007 : 347), 

kemandirian adalah terlihatnya statu kenyataan terhadap potensi atau 
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kemampuan diri sendiri terhadap suatu keadaan tanpa bergantung pada 

orang lain. 

5. Masyarakat 

Menurut Stainmetz, masyarakat adalah kelompok manusia yang 

terbesar yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang 

lebih kecil, yang mempunyai hubungan yang erat dan teratur 

(Harwantiyoko, 1996 : 62) 

Selanjutnya Harwantiyoko mengartikan masyarakat dalam arti luas 

dan sempit. Dalam arti luas, masyarakat adalah keseluruhan hubungan-

hubungan dalam hidup bersama tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa, 

dan sebagainya atau dengan kata lain, kebulatan dari semua hubungan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam arti sempit, masyarakat adalah 

sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu misalnya 

territorial, bangsa, golongan, dan sebagainya. Contoh : ada masyarakat 

mahasiswa, masyarakat jawa, masyarakat sunda, masyarakat minang, 

masyarakat tani, dan lain-lain. 

Dalam skripsi ini, masyarakat adalah semua penduduk Desa 

Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. 

6. Pembangunan Desa 

Pengertian pembangunan desa menurut catatan resmi dalam pola 

gerak operasional pembangunan desa (SK Mendagri No. 42 tahun 1969) 

sebagaimana yang dikutip oleh I Nyoman Garatha dalam bukunya “Desa, 

Masyarakat Desa, dan Pembangunan Desa” menyatakan bahwa 



15 

 

pembangunan desa adalah usaha pembangunan dari masyarakat pada unit 

pemerintahan terendah yang harus dilaksanakan dan divina terus menerus, 

sistematis dan terarah sebagai bagian dalam usaha pembangunan yang 

menyeluruh (Barata, 1982 : 72) 

Dalam skripsi ini pembangunan diartikan sebagai proses kegiatan 

yang dilaksanakan secara terencana, terstruktur, teratur, terus menerus dan 

sistematis. BKM sebagai motor pangerak P2KP, menbina masyarakat 

untuk dilibatkan dan berpartisipasi secara langsung baik mulai dari 

identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pelaporan, 

dan evaluasi. Dengan harapan mencapai hasil pembangunan yang 

maksimal sehingga dapat mewujudkan sarana dan prasarana dasar 

perumahan dan permukiman yang memedai dan layak huni.  

7. P2KP 

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 

merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam 

penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat 

dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan 

kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan 

kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan 

berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip 

universal. 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini secara umum terdiri dari tiga 

bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian pokok, dan bagian akhir skripsi: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi terdiri dari sampul, lembar berlogo, halaman 

judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto 

dan persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar singkatan dan tanda teknis, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

2. Bagian Pokok atau Isi Skripsi 

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima bab, yakni pendahuluan, kajian 

pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup. 

BAB I: Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, yang 

menjelaskan alasan peneliti melakukan penelitian, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penegasan istilah, dan sistematika skripsi. 

BAB II: Landasan Teori 

Landasan Teori dalam penelitian ini berisikan tentang ulasan 

mengenai peranan BKM dalam menumbuhkan kemandirian 

masyarakat desa Sriwulan melalui P2KP, serta beberapa teori dan 

kajian yang digunakan sebagai analisis dalam melakukan 

pembahasan permasalahan penelitian, meliputi : P2KP, BKM, 
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peran serta masyarakat dalam pembangunan fisik. Selain itu 

memuat kerangka berfikir. 

BAB III: Metode Penelitian 

Pada bab tentang metode penelitian berisikan tentang Jenis 

Penelitian, Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Subyek 

Penelitian, Sumber data, Metode Pengumpulan data, Validitas 

Data atau Keabsahan Data, dan Teknik Analisis data 

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum  wilayah letak 

Desa Sriwulan, menerangkan deskripsi wilayah sasaran 

pembangunan/perbaikan (P2KP), upaya apasaja yang dilakukan 

BKM sebagai penggerak dan fasilitator untuk dapat 

menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam P2KP, kendala 

atau hambatan dalam pelaksanaan P2KP dan cara mengatasinya. 

BAB V: Penutup 

Penutup berisikan simpulan, yakni jawaban ringkas atas 

permasalahan yang telah dirumuskan dan saran, yang berisi 

serangkaian rekomendasi yang dirumuskan berdasakan hasil 

penelitian dan pembahasannya. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi berisikan daftar pustaka dari buku serta 

kepustakaan lain yang digunakan sebagai acuan dalam skripsi dan juga 
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lampiran-lampiran yang berisi kelengkapan data, instrumen, dan 

sebagainya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 

BKM adalah institusi lokal yang dilahirkan oleh P2KP. Idealnya, 

BKM adalah kelembagaan yang dirancang untuk membangun kembali 

masyarakat mandiri agar mampu mengatasi kemiskinan. BKM merupakan 

nama generik suatu lembaga masyarakat di tingkat Kelurahan yang 

bertanggung jawab menjamin keterlibatan unsur masyarakat dalam 

keputusan kondusif untuk menumbuhkan keswadayaan masyarakat 

(Petunjuk Teknis Pelaksana BKM, 2002 : 4). 

BKM dibentuk melalui proses demokratis, sebagai wakil 

masyarakat di tingkat kelurahan yang dapat dipercaya sehingga memiliki 

nilai keswadayaan yang tinggi untuk mengatasi masalah-masalah 

kehidupan masyarakatnya khususnya dalam menanggulangi kemiskinan. 

BKM memiliki tugas dan misi menangani berbagai permasalahan 

kehidupan masyarakat secara berkelanjutan khususnya menyangkut 

kemiskinan. BKM memiliki hak membahas, menyusun prioritas 

pendanaan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan KSM sampai 

dengan pengguliran dananya. 

Jadi tanpa BKM sebagai motor penggerak, maka jelas himpunan 

masyarakat warga ini akan kehilangan kemudi. Karena BKM dibutuhkan 

dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang benar-benar 
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mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan 

berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan 

mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi 

maupun lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman. 

Setiap anggota masyarakat yang ingin terlibat dalam program 

tersebut diwajibkan untuk membentuk satu kelompok yang disebut KSM 

(Kelompok Swadaya Masyarakat). Kelompok Swadaya Masyarakat 

merupakan target penerima bantuan yang sesungguhnya dengan 

persyaratan sebagai berikut : 

a. Dibentuk suatu KSM yang beranggotakan sekelompok masyarakat di 

tingkat RT, beberapa RT, di tingtkat RW atau  beberapa RW.  

b. Dibentuk Kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 

Bendahara.yang beranggotakan kelompok masyarakat. Dengan 

pengukuhan oleh Ketua RT dan Ketua RW. 

c. Sebelum dana dicairkan harus ada sosialisasi tentang Visi-Misi P2KP, 

dan MOU antara BKM dengan KSM mengenai jumlah pinjaman, 

Jangka waktu pinjaman, bunga dan besarnya angsuran setiap bulannya. 

Selanjutnya masyarakat akan dibantu seorang tenaga pendamping 

yang bertugas antara lain membantu dan mengarahkan dalam penyusunan 

usulan kegiatan yang akan dilaksanakan anggota KSM. Lebih jauh, tenaga 

pendamping yang disebut dengan fasilitator kelurahan ini berguna untuk 

menyampaikan informasi tentang P2KP, selain membantu menyiapkan 
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usulan dan memantau pelaksanaan program. Fasilitator kelurahan ini 

biasanya mempunyai latar belakang kerja sosial dan telah mendapatkan 

pelatihan dalam melakukan fasilitasi. Pada awal program, akan tersedia 

satu fasilitator per kelurahan atau maksimal 14 orang untuk kelurahan 

yang sangat besar. Ia dianjurkan untuk tidak menangani lebih dari 12 

KSM. Berdasarkan pertimbangan batas rentang kendalinya. 

Keberadaan BKM di Kelurahan merupakan prasyarat bagi 

pemberian bantuan kepada masyarakat miskin di Kelurahan. Oleh sebab 

itu, secara substansial BKM merupakan fórum yang dibangun oleh, dari, 

dan untuk masyarakat. BKM memiliki kewenangan untuk : 

a. Menetapkan usulan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang 

diprioritaskan pendanaanya setelah usulan KSM dinilai layak, 

b. Mengkaji dan menyetujui permintaan pencairan dana bantuan kepada 

KSM, 

c. Memantau aktivitas KSM setelah memperoleh pencairan dana, 

d. Mengelola dana bantuan melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK), 

e. Menjamin tumbuhnya keswadayaan masyarakat dalam menangani 

persoalan kehidupan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan 

selaras dengan prinsip P2KP, yakni : demokrasi, partisipasi, 

transparansi, akuntabilitas, desentralisasi. 

Penguatan kelembagaan BKM dalam P2KP mutlak diperlukan. 

Penguatan kelembagaan merupakan bagian dari strategi pembangunan 

kelembagaan (institutonal building). Dalam implementasi P2KP, 
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sosialisasi dan pembentukan kelembagaan BKM telah dilakukan pada 

awal pelaksanaan proyek yakni November 1999 s/d Mei 2000. Faktannya, 

sampai bulan Mei 2000 seluruh Kelurahan sasaran P2KP telah terbentuk 

BKM, dan baru pada bulan Agustus 2000 seluruh BKM telah berbadan 

hukum.  

Berdasarkan data September 2000, dari 1298 BKM terbentuk, 522 

berbentuk Yayasan, 761 Perhimpunan dan 15 Koperasi. Sementara itu, 

pengaduan masyarakat terkait kelembagaan BKM umumnya 

bersinggungan dengan transparansi BKM dalam pengelolaan keuangan, 

pengambilan keputusan yang tidak adil, penyelewengan keuangan, 

arogansi pengurus BKM, dan penolakan warga terhadap pengurus BKM. 

Mencermati realitas BKM tersebut, penguatan kelembagaan BKM perlu 

diupayakan melalui 2 strategi sekaligus, yakni: pertama, membangun 

sistem kelembagaan yang basis pranatanya tercermin dalam AD/ART 

BKM, dan kedua, meningkatkan kualitas pemahaman anggota/pengurus 

BKM menyangkut prinsip P2KP, peran dan fungsinya melalui kegiatan 

pelatihan (www.p2kp.com/dalam p2kp/penguatan BKM mutlak 

dilaksanakan). 

Membangun sistem kelembagaan BKM harus mengacu kembali 

pada Panduan BKM. Dalam kerangka tersebut, bentuk kelembagaan BKM 

yang berbadan hukum secara konsep lebih sesuai dengan azas dan prinsip 

P2KP. Bentuk kelembagaan semacam itu, memiliki sistem pengelolaan 

sebagai berikut :  
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a. Tidak ada kepemilikan mutlak atas lembaga oleh perorangan atau 

kelompok/golongan,  

b. Penguasaan atas lembaga merupakan bagian dari mekanisme yang 

disepakati oleh masyarakat yang terhimpun dalam kelembagaan,  

c. Pengambilan keputusan tertinggi dilakukan melalui mekanisme rapat 

yang mencerminkan representasi orang banyak (masyarakat),  

d. Kewenangan pengurus terbatas pada keputusan yang diambil melalui 

forum pengambilan keputusan tertinggi dengan otonomi yang relatif 

"terbatas", 

e. Setiap permasalahan diselesaikan melalui mekanisme 

permusyawaratan yang mengutamakan kemaslahatan bagi sebagian 

besar anggota perhimpunan, dan lain-lain.     

Langkah penguatan kelembagaan BKM seperti uraian di atas, akan 

dijadikan modal dasar dalam membangun kemandirian BKM sebagai 

institusi lokal untuk mengatasi permasalahan masyarakat melalui sistem 

manajemen kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang 

sehat. Hal ini penting agar kelangsungan BKM sebagai institusi lokal 

dapat terjamin.  

 

2. Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) 

P2KP merupakan program pemerintah yang secara substansi 

berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep 

memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, 
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termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga 

dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan 

pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan 

prinsip-prinsip universal. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dituntut 

adanya pembagian peran yang jelas antar pelaku P2KP, baik yang 

langsung tergabung dalam organisasi program maupun pihakpihak yang 

terlibat, seperti pemerintah daerah, para pemeduli, relawan, kelompok-

kelompok masyarakat, dan lain-lain (Petunjuk Teknis P2KP, 2002 : 1). 

P2KP mempunyai visi masyarakat mampu menanggulangi 

kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan. Sedangkan visinya 

adalah memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat miskin, dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan yang dihadapinya, melalui 

pengembangan kapasitas, penyediaan sumbar daya, dan membudayakan 

kemitraan sinergis antara masyarakat dan pelaku-pelaku pembangunan 

local lainnya. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan P2KP adalah 

demokrasi, partispasi, transparansi, akuntabilitas, dan desentralisasi. Nilai-

nilai yang harus dibangun, dikembangkan dan dijunjung tinggi dalam 

pelaksanaan P2KP adalah keadilan, kejujuran, kesetaraan, dan dapat 

dipercaya. 

Dengan demikian P2KP merupakan program pemberdayaan 

masyarakat yang bermaksud agar masyarakat mampu menolong dirinya 

sendiri. Secara umum tujuan P2KP adalah membiayai kegiatan-kegiatan 
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yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat miskin di kelurahan 

sasaran melalui : 

a. Bantuan kredit modal kerja bagi upaya peningkatan pendapatan secara 

berkelanjutan. 

b. Bantuan hibah untuk pembangunan maupun perbaikan prasarana dan 

sarana dasar lingkungan 

c. Bantuan penciptaan kesempatan kerja, termasuk pelatihan, untuk 

mencapai kemampuan pengembangan usaha-usahanya. 

Sehingga Kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat dalam P2KP 

adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada keterpaduan Konsep 

Tridaya yaitu : 

a. Kegiatan Pemberdayaan Sosial, berupa kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang mengarah pada peningkatan keterampilan teknis dan 

manajerial dalam upaya menunjang penciptaan peluang usaha baru, 

pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan 

pendapatan masyarakat. Kegiatan pelatihan ini dapat diadakan sesuai 

kebutuhan dan kesepakatan warga kelurahan. 

b. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, berupa kegiatan industri rumah 

tangga atau kegiatan usaha skala kecil lainnya yang dilakukan oleh 

perseorangan/keluarga miskin yang menghimpun diri dalam Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM). 

c. Kegiatan Pemberdayaan Lingkungan, berwujud pemeliharaan, 

perbaikan maupun pembangunan baru prasarana dan sarana dasar 
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lingkungan permukiman yang dibutuhkan masyarakat kelurahan, 

seperti jalan dan lingkungan, ruang terbuka hijau atau taman, dan 

peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat atau komponen lain yang 

disepakati masyarakat. 

Pola pendekatan pemberdayaan dalam P2KP dilaksanakan melalui 

penguatan kelembagaan masyarakat sebagai pondasi bagi terbentuknya 

kelembagaan lokal yang berfungsi sebagai lembaga perantara. Pada 

prakteknya, P2KP dilakukan dengan cara menyediakan bantuan keuangan 

(dana pinjaman bergulir dan hibah untuk pembangunan sarana fisik 

lingkungan), serta bantuan teknis (tenaga pendamping/penyuluh yang 

dikenal dengan fasilitator kelurahan) dengan membangun rasa saling 

mempercayai antar berbagai pihak yang terlibat. Dana program tersebut 

dapat digunakan untuk kredit bagi ekonomi berkelanjutan dan hibah untuk 

pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan, 

tergantung pada prioritas kebutuhan kelompok masyarakat setempat. 

Dalam pelaksanaanya, untuk mengemudikan himpunan warga 

tersebut agar mencapai tujuan yang diharapkan dan telah mempertahankan 

keberadaan sebagai himpunan masyarakat yang otonom, maka diperlukan 

pemimpin. Agar kepemimpinan tidak mengarah pada kepemimpinan yang 

otoriter dan juga sekaligus mampu menjadi suri tauladan bagaimana 

praksis kerja sebagai kelompok (TIM), maka dipimpinlah pola 

kepemimpinan yang kolektif yang secara generic disebut BKM (Badan 

Keswadayaan Masyarakat).  
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3. Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik 

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di bidang 

fisik di P2KP sangat besar karena masyarakat dituntut untuk ikut serta dan 

mandiri dalam pembangunan yang berkelanjutan ini. Dimulai dari 

pemetaan wilayah, identifikasi permasalahan, pengusulan proyek, 

menentukan skala prioritas, merencanakan proyek yang meliputi : 

penyusunan anggaran, pengajuan proposal, melaksanakan kegiatan proyek, 

monitoting/mengawasi, menyampaikan laporan termasuk audit, merawat 

agar proyek yang telah dikerjakan bertahan lama. Hal ini diharapkan agar 

masyarakat dapat lebih mempunyai rasa memiliki/handarbeni, dengan 

demikian masyarakat akan menjaga dan memperbaiki kerusakan-

kerusakan kecil agar tidak meluas sehingga akan memperpanjang usia 

hasil pekerjaan 
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B. Kerangka Berfikir 

 
   P2KP 

        MASALAH 
     KEMISKINAN 
 

    BKM 
 

   
         KENDALA         UPAYA YANG DILAKUKAN 

     Kurangnya kesadaran Masyarakat   BKM melibatkan masyarakat  
    untuk mencintai lingkungannya untuk berpartisipasi secara 
    (masyarakat yang berkarakteristik langsung dalam P2KP 
    Perkotaan) 

 
 
 
 
 

 

 

Untuk memudahkan ketertautan antara latar belakang, masalah yang 

diangkat, telaah pustaka yang digunakan, pendekatan untuk menjawab 

permasalahan yang diambil, kiranya perlu diberikan kerangka berfikir agar alur isi 

skripsi ini mudah difahami. Adapun kerangka berfikir dalam skripsi yang berjudul 

Peranan BKM Dalam Menumbuhkan Kemandirian Masyarakat di Bidang 

Pembangunan Fisik Melalui P2KP di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak adalah sebagai berikut; penelitian dipusatkan pada peranan 

BKM sebagai lembaga kemasyarakatan yang ditunjuk untuk mensukseskan P2KP, 

dalam mengentaskan kemiskinan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk 

dapat berperan aktif serta menumbuhkan rasa kemandirian masyarakat dalam 

HASIL YANG DIPEROLEH 
Pembangunan yang maksimal, 

Memiliki rasa handarbeni yang sangat tinggi, 
Pembangunan yang berkelanjutan secara 
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pembangunan/perbaikan perumahan/pemukiman. Hal ini  dilihat karena 

masyarakat Desa Sriwulan ini berkarakteristik perkotaan yang beberapa 

masyarakatnya kurang mempunyai kesadaran dalam menjaga dan mencintai 

lingkungannya.  

Untuk mensukseskan P2KP, Maka masyarakat dibimbing oleh BKM  

untuk diarahkan dan dilibatkan secara langsung dalam P2KP, mulai dari 

identifikasi masalah, skala prioritas proyek, perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, sampai dengan pelaporan dan evaluasi. Dengan demikian maka, 

masyarakat memperoleh hasil pembangunan yang maksimal sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat sendiri, masyarakat akan memiliki rasa handarbeni yang 

sangat tinggi maka apabila terjadi kerusakan masyarakat akan segera memperbaiki 

tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah, masyarakat akan terbiasa 

membangun wilayahnya sesuai dengan kebutuhannya secara mandiri dengan 

berswadaya dan gotong royong. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan, penelitian yang menggunakan Metode 

kualitatif yaitu pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. metode 

kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, 

menyelesaikan metode kualitatif  lebih mudah apabila berhadapan dengan 

kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan 

lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama 

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten 

Demak 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini, yang dilakukan di Desa 

Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, meliputi : 

1. Peranan BKM dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam 

bidang pembangunan fisik. 



31 

 

2. Upaya BKM meningkatkan keikutsertaan dan pertisipasi masyarakat 

dalam P2KP sehingga terwujud kemandirian masyarakat untuk 

memperbaiki prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukinan 

masyarakat. 

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah pengurus BKM, KSM, Masyarakat Desa 

Sriwulan yang meliputi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan 

warga sipil, yang dipandang mengetahui dan terlibat dalam partisipasi 

kegiatan pembangunan fisik (P2KP) di Desa Sriwulan. 

 

E. Sumber Data 

Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal yang dapat berupa 

sesuatu yang diketahui atau sesuatu yang dapat digambarkan melalui angka, 

simbol, kode, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian. Data 

perlu dikelompokkan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. 

Pengelompokkan data disesuaikan dengan karateristik yang menyertainya. 

Sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara 

dengan informan. Informan yaitu orang dimanfaatkan untuk memberi 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian, antara lain : 

a. Pengurus BKM sebagai motor penggerak P2KP di Desa Sriwulan 
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b. KSM yang telah dibentuk untuk menjalankan P2KP 

c. Masyarakat setempat yang terdiri dari Tokoh masyarakat, tokoh 

agama, tokoh pemuda dan warga sipil. 

Selain bersumber dari hasil wawancara dengan informan, data primer 

juga dapat berarti data yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan 

penelitian. Untuk penelitian ini, data primer dapat dilihat dari besarnya 

keberhasilan BKM dalam mensukseskan programnya dalam P2KP serta 

menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat melalui P2KP dengan 

banyaknya warga yang ingin berpartisipasi dalam proyek 

pembangunan/perbaikan daerah permukiman/ perumahan di Desa Sriwulan. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. 

Data ini biasanya diperoleh di perpustakaan atau dari laporan peneliti 

terdahulu, data sekunder disebut juga data tersedia. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa dokumen yang telah ada, data-data dan dokumentasi 

kegiatan warga masyarakat Desa Sriwulan dalam ikut serta melaksanakan 

pembangunan/ perbaikan fisik (P2KP) di Desa Sriwulan. 

 

 

 

 

 



33 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah metode mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk 

dijawab secara lisan pula (Rahman, 1993 : 77). 

Metode ini digunakan oleh peneliti dengan mengajukan sejumlah 

pertannyan yang dikonsep dalam pedoman wawancara, mengenai apa saja 

peranan dan upaya BKM dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat 

dalam pembangunan fisik melalui P2KP di Desa Sriwulan Kecamatan 

Sayung Kabupaten Demak. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara 

langsung, dengan harapan masyarakat akan terbiasa membangun wilayahnya 

sesuai dengan kebutuhan secara mandiri dengan berswadaya dan gotong 

royong serta masyarakat akan memiliki rasa handarbeni yang sangat tinggi. 

Wawancara ini dilakukan dengan : 

a. Pengurus BKM sebagai motor penggerak P2KP di Desa Sriwulan 

b. KSM yang telah dibentuk untuk menjalankan P2KP 

c. Masyarakat setempat yang terdiri dari Tokoh masyarakat, tokoh 

agama, tokoh pemuda dan warga sipil. 

2. Metode Pengamatan (Observasi) 

Metode Observasi di artikan sebagai pengamatan dan gejala yang 

tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan Pencatatan yang di lakukan 

terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga 

observer berada bersama objeknya di selidiki ( Rachman, 1999:77) 
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Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat secara 

langsung kinerja BKM dan keaktifan masyarakat setempat di Desa Sriwulan, 

Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dalam pembangunan/perbaikan 

sarana dan prasarana dasar perumahan/permukiman untuk mensukseskan 

P2KP.   

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang 

berupa catatan tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi alat 

bukti resmi. Arikunto (2006 : 231) menyatakan bahwa dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan 

sebagainya. Seperti : 

a. Catatan-catatan, transkip, dokumen-dokumen, buku-buku panduan, 

dan lain-lain sebagainya.  

b. Keadaan umum daerah penelitian seperti : Keadaan geografisnya 

seperti batas- batas wilayah.  

c. Struktur organisasi BKM 

d. Dokumentasi atau foto-foto saat berlangsungnya proyek P2KP 

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi penulis gunakan untuk 

mengetahui peranan dan upaya BKM dalam menumbuhkan kemandirian 

masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mensukseskan P2KP.  
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G. Validitas Data atau Keabsahan Data 

Untuk memperoleh validitas data, penulis menggunakan teknik 

trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Trianggulasi merupakan teknik 

pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 

1995 : 436). 

Teknik trianggulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksaan dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dalam 

trianggulasi ini akan dicapai dengan jalan : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, 

2. Membandingkan hasil wawancara yang sama dengan waktu yang berbeda. 

Patton juga menyatakan bahwa dalam hal ini jangan mengharapkan 

hasil perbandingan tersebut merupakan kesamaan pendapat, pandangan 

maupun pikiran, tetapi yang penting adalah bias mengetahui adanya alas an-

alasan terjadinya perbedaan (Moleong, 1995 : 437). 

 

H. Teknik Analisis Data 

Moleong (2007 : 248) mendefinisikan analisis data sebagai suatu 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, 

katagori, dan satuan uraian dasar. 

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan data kualitatif model 

interaktif, yang meliputi tahap reduksi data, sajian data, penarikan simpulan, 
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dan verifikasi penelitian. Keempat komponen analisis tersebut (reduksi, sajian, 

penarikan simpulan/verifikasi data) dilakukan secara simultan sejak proses 

pengumpulan data dilakukan. 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data, dapat diperoleh saat penelitian berlangsung di 

lapangan, dokumen atau data-data, buku-buku petunjuk, dokumentasi, dan 

lain-lain. Setelah terkumpul semua data dan dokumen yang dibutuhkan 

maka, di periksa kembali, di atur dan kemudian di urutkan.  

2. Reduksi data  

Reduksi data dalam penelitian ini akan dilakukan terus menerus 

selama penelitian berlangsung. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

bagian ini adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau 

pengategorisasian, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data sehinga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasi 

Hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah di rangkum di 

reduksi Kemudian di susun supaya lebih sistematis, yang di fokuskan pada 

pokok- pokok dari hasil-hasil penelitian untuk mempermudah penelitian di 

dalam mencari kembali data yang di peroleh apabila di perlukan kembali. 

Dari data –data tersebut peneliti membuat catatan atau rangkaian yang di 

susun secara sistematis.  

3. Penyajian Data  
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Penyajian data merupakan analisis merancang deretan dan kolom 

sebuah matriks untuk data kualitatif dan menentukan jenis serta bentuk data 

yang dimasukkan kedalam kotak-kotak matriks. Dalam data kualitatif, 

penyajian data yang digunakan adalah dalam bentuk teks naratif agar 

mengurangi terjadinya peneliti untuk bertindak ceroboh dan secara gegabah 

di dalam mengambil kesimpulan yang tak berdasar. Sajian data ini 

membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian 

tertentu dari hasil penelitian.  

4. Kesimpulan Penarikan  atau Verifikasi Data.  

Miles dan Huberman (2000:20) mengatakan kesimpulan adalah 

tinjauan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau 

sebagai makna yang  muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya, yaitu yang merupakan validitasnya. Yang 

diperoleh dari data-data hasil wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian 

peneliti mencari makna dari hasil penelitian atau dari dari hasil terkumpul. 

Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan serta hal hal yang sering 

timbul. Dari hasil peneliti membuat kesimpulan kesimpulan kemudian 

diverifikasi. Alur di atas, bila digambarkan dengan skema adalah sebagai 

berikut: 
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 Gambar 2. Komponen-komponen analisis data model interaktif  
(Milles dan Huberman, 2000:20) 

PENGUMPULAN 
DATA 

REDUKSI DATA 

PENYAJIAN 
DATA 

KESIMPULAN-KESIMPULAN 
PENARIKAN / VERIFIKASI 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Desa Sriwulan 

Desa Sriwulan terletak di wilayah Kecamatan Sayung Kabupaten 

Demak termasuk wilayah yang masuk dalam kategori perkotaan.  Secara 

geografi Desa Sriwulan dibatasi oleh :  

a. Sebelah utara : Desa Bedono 

b. Sebelah selatan : Desa Sayung 

c. Sebelah timur : Desa Purwosari 

d. Sebelah barat : Kelurahan Genuk Kota Semarang dan Laut Jawa 

Desa Sriwulan terletak di daerah pantai dengan rata-rata ketingian 

1 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan suhu rata-rata 22-33 0C. Luas 

wilayahnya yaitu 420,88 ha dengan jumlah penduduk sebanyak 12.873 

jiwa yang terdiri dari 6.322 jiwa laki-laki dan 6.551 jiwa perempuan. 

Sedangkan jumlah penduduk dewasa sebanyak 10.057 jiwa yang terdiri 

dari 4.793 jiwa laki-laki dan 5.850 jiwa perempuan. Jumlah penduduk 

miskin di desa ini sebanyak 2.560 jiwa (512 KK). 

Secara administrasi Desa Sriwulan terbagi menjadi  8 RW dan 76 

RT, adapun rinciannya adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1 

Penduduk Desa Sriwulan di Bagi menjadi 8 RW dan 76 RT 

No RW Jumlah RT 
1 I 9 
2 II 6 
3 III 13 
4 IV 9 
5 V 8 
6 VI 11 
7 VII 12 
8 VIII 8 

Sumber : Monografi Desa Sriwulan Tahun 2008 

Desa Sriwulan merupakan desa di Kabupaten Demak yang secara 

geografis berbatasan dengan Kota Semarang bagian timur yang merupakan 

daerah industri. Dengan demikain kegiatan ekonominyapun terimbas oleh 

aktivitas ekonomi Kota Semarang. Sehingga sebagian besar penduduk 

Desa Sriwulan bermata pencaharian sebagai buruh industri.  

Selain itu juga, penduduk Desa Sriwulan banyak yang bermata 

pencaharian sebagai petani tambak dan nelayan. Hal ini disebabkan karena 

letak Desa Sriwulan berada di daerah pantai. Adapun secara lengkap 

komposisi mata pencaharian penduduk Desa Sriwulan adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 2 

Mata pencaharian Penduduk Desa Sriwulan 

No Mata pencaharian Jumlah (Orang) 
1 Petani tambak 405 
2 Buruh tani 74 
3 Buruh industri 2.163 
4 Buruh bangunan 105 
5 Nelayan 42 
6 Pengusaha 21 
7 Pedagang 367 
8 Jasa transportasi 131 
9 PNS/TNI/Polri 346 
10 Pegawai swasta 2280 
11 Pensiunan 228 

Sumber : Monografi Desa Sriwulan Tahun 2008 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar mata 

pencaharian penduduk Desa Sriwulan adalah buruh industri dan pegawai 

swata, dimana masyarakat hanya mempunyai waktu luang sedikit untuk 

membenahi lingkungan sekitar karena waktu mereka dihabiskan di tempat 

pekerjaan. Hal inilah yang menjadikan salah satu faktor perlunya peranan 

BKM dalam pembangunan fisik, maka dengan usaha tersebut diharapkan 

akan dapat mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam 

perbaikan lingkungan tanpa harus menunggu komando sehingga Desa 

Sriwulan yang penduduknya berkarakteristik perkotaan dapat mencapai 

hasil pembangunan yang maksimal karena pembangunan tersebut 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang juga 

direncanakan sendiri oleh masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan 

diawasi serta, dilaporkan dan di evaluasi sendiri oleh masyarakat. 
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2. Pelaksanan Pembangunan Fisik di Desa Sriwulan Kecamatan Sayung 

Kabupaten Demak 

Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak terbagi 

menjadi 2, yaitu : Penduduk Asli yang bertempat tinggal  di RW I (Dusun 

Pututan, Dusun Sidomukti, Dusun Sriwulan) dan RW II (Dusun 

Nyangkringan), dan Penduduk Pendatang yang tinggal di Perumahan 

Pondok Raden Patah. Dengan bermukimnya penduduk pendatang di 

wilayah Desa Sriwulan yang mayoritas adalah penduduk yang berasal dari 

kota  Semarang, menjadikan warga Desa Sriwulan berkarakteristik 

perkotaan. Mengingat perumahan Pondok Raden Patah tergolong dalam 

perumahan tipe sederhana/RSS (Rumah Sangat Sederhana), maka akan 

menambah permasalahan kependudukan di wilayah Desa Sriwulan, antara 

lain masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, sarana prasarana 

yang kurang mendapatkan sentuhan dari Pemerintah Daerah, oleh karena 

itu Direktorat Jendral Perumahan dan Permukiman melalui Departemen 

Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan P2KP membentuk lembaga 

swadaya masyarakat yang disebut BKM yang bertujuan mengembangkan 

kemandirian masyarakat dalam pembangunan Desa Sriwulan. Salah satu 

program yang dicanangkan P2KP adalah Pembanguna fisik, dimana BKM 

sebagai fasilitator mengarahkan dan melibatkan masyarakat secara 

langsung dan mandiri untuk berpartisipasi, baik mulai dari identifikasi 

permasalahan, skala prioritas proyek yang akan dikerjakan, perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan/monitoring, sampai dengan pelaporan dan 
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evaluasi, dengan harapan masyarakat akan memiliki rasa handarbeni yang 

sangat tinggi maka apabila terjadi kerusakan, masyarakat akan segera 

memperbaiki sendiri tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah 

Dengan demikian masyarakat akan memperoleh hasil pembangunan yang 

maksimal karena pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, direncanakan sendiri oleh masyarakat, 

dilaksanakan oleh masyarakat dan diawasi serta, dilaporkan dan di 

evaluasi sendiri oleh masyarakat. Bapak Priyo Utomo selaku sekretasis 

BKM (wawancara pada 13 Juni 2009), menjelaskan yang menjadi sasaran 

lokasi pembangunan fisik dan sudah terlaksana di Desa Sriwulan pada 

tahun 2004-2006 adalah 

a. Pembangunan jalan paving di RW 3 

b. Pembangunan jalan paving di RT 3, 6, 7, 8/RW 5 

c. Neonisasi di RT 2-3/RW 5 

d. Pengadaan air bersih di RT 5/RW 2 

e. Pembangunan gorong-gorong di RT 1-8/ RW 8 

f. Pompanisasi untuk penanggulangan banjir di Rt 8/RW 5 

g. Peninggian jalan Sidorejo (yang sebelumnya selalu tergenang air)  

Dengan keberhasilan BKM Jaga Makmur dalam menumbuhkan 

kemandirian masyarakat dalam P2KP mulai dari pelaksanaan sampai 

dengan evaluasi serta keberhasilan BKM jaga makmur dalam 

menggulirkan dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pembangunan 

fisik dan ekonomi sebesar 230.001.000 pada tahun 2004-2006, maka BKM 
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Jaga Makmur Desa Sriwulan mendapatkan mendapatkan reward/hadiah 

berupa dana PAKET (Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu) 

sebesar Rp. 280.000.000. Dana tersebut adalah dana hibah yang diberikan 

untuk pembangunan fisik di Desa Sriwulan. Adapun beberapa program 

pembangunan PAKET 2007, adalah 

1. Pembangunan jalan Desa  dan pembuatan talud di RT 1-2/RW 2 

2. Pavingisasi RT 1-6/RW 5, RT 6 dan 9/RW 4, RT 6-12/RW 3 

3. Pembangunan Brak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) 

4. Pembangunan POLINDES (Poliklinik Desa) 

5. Pembeluan Alat Fogging 

Dalam pelaksanaan PAKET 2007, BKM Jaga Makmur dinilai 

sukses. Maka Dirjen Cipta Karya melalui konsutan manajemen pusat dan 

konsultan manajemen wilayah menunjuk BKM Jaga makmur untuk 

berkompetisi mendapatkan ND (Neighbourhood Development). ND 

merupakan reward/hadiah sebesar 1 Miliyar yang merupakan dana hibah 

yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana lingkungan.  

Dengan suksesnya pelaksanaan PAKET, maka saat ini BKM Jaga 

Makmur dalam proses mendapatkan ND 2009. Dan adapun beberapa 

program pembanguan yang direncanakan apabila BKM Jaga Makmur 

mendapatkan ND adalah: 

1. Pembangunan talud pantai tanaman bakau untuk menanggulangi rob 

2. Pembangunan jalan desa 

3. Pembangunan saluran pembuangan 
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4. Pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni 

5. Dalam bidang ekonomi : mempernaiki perekonomian masyarakat 

dengan membangun pasar pujasera 

Kesimpulannya reward dalam pelaksanaan BLM 2004-2006 

(Bantuan Langsung Masyarakat) berupa PAKET 2007, dan reward 

PAKET 2007 adalah berupa ND (Neighbourhood Development). 

 

3. Peranan BKM dalam Menumbuhkan Kemandirian Masyarakat di 

Bidang Pembangunan Fisik 

BKM sebagai motor pengerak dan fasilitator yang ditunjuk 

langsung oleh P2KP untuk mensukseskan programnya, dengan 

menumbuhkan kemandirian dan minat masyarakat Desa Sriwulan untuk 

ikut berpartisipasi, dengan harapan masyarakat mandiri dan memiliki rasa 

handarbeni yang sangat tinggi. Maka apabila suatu saat terjadi kerusakan 

dalam bidang pembangunan fisik, masyarakat akan segera memperbaiki 

sendiri tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah. Dengan demikian 

masyarakat akan memperoleh hasil pembangunan yang maksimal karena 

pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Peran BKM dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat di 

bidang pembangunan fisik, pada dasarnya merupakan wadah perjuangan 

dan wadah aspirasi warga masyarakat khususnya yang berkaitan dengan 

penanggulangan kemiskinan dengan mengajak masyarakat untuk 

berpartisipasi membangun dan menumbuhkan nilai-nilai kemanusian, 



46 

 

ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas serta kesatuan sosial 

sesama warga agar saling bekerjasama demi kebaikan, kepentingan, 

kebutuhan bersama. Dan pada akhirnya akan memperkuat keswadayaan 

dan mewujudkan pembangunan terpadu dan berkelanjutan dengan 

mengajak masyarakat untuk dapat menjaga/merawat lingkungannya, 

dengan demikian maka akan terwujud kemandirian masyarakat. 

Dalam pelaksanaan pembangunan BKM melibatkan masyarakat 

mulai dari mengidentifikasi masalah, membuat skala prioritas 

pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring, evaluasi, 

sampai dengan menjaga dan merawat lingkungannya 

Seperti yang diungkapkan Agus Kadarisman (Tokoh Masyarakat), 

mengatakan bahwa:  

“Dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Sriwulan 

disamping peran BKM dan UPK bidang lingkungan, masyarakat juga ikut 

berpartisipasi dalam bentuk bantuan tenaga dan swadaya masyarakat 

(wawancara tanggal 14 Juni 2009)” 

 
Selain peranan diatas, peran BKM juga mengkoordinir, 

memonitoring, mengevaluasi perkembangan dan keberhasilan 

pembangunan yang telah dilaksanakan serta memberikan 

reward/penghargaan bagi KSM/pengurus yang berhasil (terbaik). Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan stimulus/rangsangan agar KSM/pengurus 

dapat berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Dengan demikian 

apabila ada program yang sama, maka KSM/pengurus tersebut dapat 
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diikutsertakan kembali, sedangkan. Evaluasi hasil pembangunan dilakukan 

oleh BKM dan masyarakat. 

Agar hasil pembangunan yang telah dicapai terpelihara dengan 

baik, diperlukan kerjasama yang baik antara BKM dengan masyarakat. 

Dilibatkannya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan 

pembangunan berarti memberikan rasa tanggung jawab dan kepercayaan 

kepada masyarakat untuk menjaga apa yang telah mereka miliki dengan 

jerih payahnya. Bentuk keterlibatan dapat diwujudkan dengan cara 

menegur atau memberikan peringatan, bahkan memberi sanksi kepada 

mereka yang ingin merusak hasil pembangunan yang telah dicapai. 

BKM Jaga Makmur dipimpin oleh seorang Pimpinan Kolektif yang 

disebut Koordinator BKM. Koordinator BKM ini dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibanya dibantu oleh sekretaris, UPM (Unit Pengaduan 

Masyarakat), UPK (Unit Pengelola Keuangan). Mengingat dalam program 

P2KP meliputi aspek social, lingkungan, dan ekonomi, maka UPK terbagi 

menjadi 3 bagian, yaitu UPK bagian sosial, lingkungan, dan ekonomi. 

Dibawah ini adalah bagan struktur organisasi BKM Jaga Makmur : 
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Gambar : Bagan Susunan Organisasi BKM Jaga Makmur Desa Sriwulan 

 

Koordinator BKM Desa Sriwulan mempunyai peranan yang sangat 

penting karena merupakan unsur pelaksana program pembangunan yang di 

Bantu oleh sekretaris, UPK, UPM dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. 

BKM sebagai motor penggerak dan fasilitator diharapkan dapat menjadi 

pemrakarsa dan dapat menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan 
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Fisik Ekonomi Sosial 

Rembug Warga Tahunan 
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mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu figur 

pengurus BKM haruslah merupakan sosok yang dapat dipercaya 

masyarakat dan memiliki semangat memajukan desa serta senantiasa 

menunjukan perilaku keteladanan sehingga mampu menumbuhkan 

kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam membangun desanya bagi 

kesejahteraan masyarakat saat ini dan denerasi mendatang. 

Adapun peran dari masing-masing Pengurus BKM dalam 

menumbuhkan kemandirian masyarakat di bidang pembangunan fisik di 

Desa Sriwulan adalah sebagai berikut : 

a. Koordinator BKM Jaga Makmur 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Taslan selaku 

Koordinator BKM Jaga Makmur Desa Sriwulan, diketahui bahwa 

Koordinator BKM mempunyai peran antara lain: mengkoordinir 

kinerja para anggota BKM, memberi tugas (pembagian tugas), 

mendelegasikan anggotannya apabila ada tugas yang berhubungan 

dengan pelaksanaan P2KP, menyelenggarakan koordinasi terhadap 

segala hal dan kegiatan masyarakat baik dalam perencanaan maupun 

dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai daya guna dan hasil 

guna yang sebesar-besarnya, membimbing dan mengawasi segala 

usaha dan kegiatan masyarakat, Akan tetapi Koordinator BKM tidak 

boleh mengambil keputusan sendiri tanpa kesepakatan seluruh 

anggota (wawancara, 14 Juni 2009). 
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b. Sekretaris 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Priyo Utomo selaku 

sekretaris BKM Jaga Makmur Desa Sriwulan, menjelaskan bahwa 

sekretaris BKM mempunyai peran sebagai penangung jawab 

administratif mempunyai tugas antara lain : 1) melaksanakan urusan 

surat menturat, kearsipan, dan laporan, 2) melaksanakan urusan-

urusan administrasi pembangunan dan kemasyarakatan, 3) 

melaksanakan tugas dan fungsi Koordinator BKM apabila 

Koordinator BKM berhalangan melaksanakan tugasnya, 4) 

mengagendakan kegiatan yang direncanakan (wawancara pada tanggal 

13 juni 2009). 

c. UPK (Unit Pengelola Keuangan) 

1) Bidang Sosial 

Sri haryanti, menjelaskan bahwa di bidang sosial mempunyai 

peran untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan social, mis : 

memberikan santunan kepada anak yatim, fakir miskin, dan 

orang jompo (wawancara tanggal 15 Juni 2009). 

2) Bidang Ekonomi 

Narti, menjelaskan bahwa di bidang ekonomi mempunyai peran 

untuk mengatur kegiatan KSM ekonomi mulai dari menerima 

proposal, memverifikasi, meminta persetujuan BKM, menerima 

angsuran (wawancara tanggal 15 Juni 2009). 
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3) Bidang Lingkungan 

Susi Ambaryanti, menjelaskan bahwa di bidang lingkungan 

mempunyai peran mengajak masyarakat untuk dapat berperan 

serta dalam pembangunan, demi mensukseskan P2KP agar dapat 

mencapai masyarakat yang mandiri dan madani (wawancara 

tanggal 15 Juni 2009). 

d. UPM (Unit Pengaduan Masyarakat) 

Suryanto, menjelaskan bahwa salah satu peran UPK adalah 

menampung aspirasi/usulan/gagasan masyarakat, komplaint/ketidak 

puasan atas kinerja BKM dengan harapan akan menjadikan perbaikan 

untuk BKM dalam menjalankan program selanjutnya. 

Secara garis besar BKM Jaga Makmur Desa Sriwulan mempunyai 

peran pokok sebagai berikut : 

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk 

sanksi) secara demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang 

bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 

Sriwulan, termasuk penggunaan dana P2KP 

b. Mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi, 

misi, rencana strategis, dan rencana program penanggulangan 

kemiskinan (Pronangkis) 

c. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-

keputusan yang telah diambil BKM, termasuk penggunaan dana P2KP 
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d. Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak 

tahap penggalian ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian 

kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, 

pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi  

e. Memverifikasi penilaian yang telah dilakukan oleh unit-unit pelaksana 

dan memutuskan proposal mana yang diprioritaskan didanai oleh dana 

P2KP atau dana-dana lain yang dihimpun oleh BKM, atas dasar 

kriteria dan prosedur yang disepakati dan ditetapkan bersama 

f. Memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai 

kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan 

kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunan di 

kelurahannya 

g. Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat, 

khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya, 

melalui proses serta hasil keputusan yang adil dan demokratis 

h. Membangun tranparansi kepada masyarakat khususnya dan pihak luar 

umumnya, melalui berbagai media seperti papan pengumuman, 

sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulan serta rapat-

rapat terbuka, dan lainnya 

i. Membangun akuntabilitas kepada masyarakat dengan mengauditkan 

diri melalui auditor external/independen serta menyebarluaskan hasil 

auditnya kepada seluruh lapisan masyarakat. 
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j. Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dengan dihadiri masyarakat 

luas dan membarikan pertanggung jawaban atas segala keputusan dan 

kebijakan yang diambil kepada masyarakat. 

k. Membuka akses dan kesempatan seluas-Iuasnya kepada masyarakat 

untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan dan 

keuangan yang di bawah kendali BKM 

l. Memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan 

kebutuhan dari usulan program penanggulangan kemiskinan dan 

pembangunan wilayah kelurahan setempat, untuk dapat 

dikomunikasikan, dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan program 

serta kebijakan pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Kota 

m. Mengawal penerapan nilai-nilai dasar P2KP, dalam setiap keputusan 

maupun pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta 

pembangunan di kelurahan masing-masing; 

n. Menghidupkan serta menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai luhur 

dalam kehidupan bermasyarakat, pada setiap tahapan dan proses 

pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan penanggulangan 

kemiskinan yang bertumpu pada kondisi budaya masyarakat setempat 

(kearifan lokal) 

o. Merencanakan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan 

dengan penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan ekonomi 

rakyat, dan peningkatan kualitas lingkunag serta permukiman yang 

berkaitan langsung dengan upaya-upaya perbaikan kesejahteraan 

masyarakat miskin. 



54 

 

p. Memfasilitasi networking (jejaring) kerjasama dengan berbagai 

potensi sumber daya yang ada di sumber-sumber luar masyarakat 

setempat.  

Fungsi BKM Jaga Makmur Desa Sriwulan dalam 

program pembangunan, antara lain:  

a. Pusat penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, 

nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan 

nyata masyarakat setempat 

b. Pusat pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku, dsb);  

c. Pusat pengambilan keputusan yang adil dan demokratis;  

d. Pusat pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan, 

utamanya penanggulangan kemiskinan  

e. Pusat pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat 

f. Pusat informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat kelurahan 

setempat 

g. Pusat advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan 

kebijakan dan program pemerintah setempat.  

Dengan adanya peran BKM dalam pelaksanaan pembangunan 

fisik di Desa Sriwulan, yang melibatkan masyarakat secara langsung mulai 

dari identifikasi masalah, skala prioritas, perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan, monitoring, evaluasi, sampai dengan pemanfaatan dan menjaga 

lingkungan, oleh karena itu masyarakat akan memperoleh hasil 

pembangunan yang maksimal karena pembangunan tersebut dilaksanakan 
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sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian BKM dapat 

menumbuhkan kemandirian dan minat masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi dengan harapan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri 

dan dari masyarakat yang mandiri tersebut dikemudian hari menjadi 

masyarakat yang madani, dengan demikian Desa Sriwulan akan selalu 

mendapatkan reward seperti dana PAKET I, PAKET II, PAKET III dan 

Neighbourhood Development/ND dan berujung pada keberhasilan BKM 

dan masyarakat untuk menuju masyarakat yang mandiri dan madani.  

 
4. Upaya BKM Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pelaksanaan Pembangunan Untuk Mewujudkan Kemandirian 

Masyarakat 

Untuk mensukseskan P2KP khususnya di bidang pembangunan 

fisik, masyarakat diharapkan dapat ikut berpartisipasi secara langsung 

dalam kegiatan pembangunan. Untuk itu perlu adanya upaya BKM sebagai 

fasilitator yang ditunjuk langsung oleh P2KP untuk mensukseskan 

programnya, dengan meningkatkan partisipasi dan minat masyarakat 

dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang 

mandiri serta masyarakat yang memiliki rasa handarbeni yang sangat 

tinggi, jadi apabila terjadi kerusakan, masyarakat akan segera 

memperbaiki sendiri tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah, 

sehingga masyarakat akan memperoleh hasil pembangunan yang maksimal 

karena pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. 
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Dengan demikian BKM sebagai motor pengerak harus memiliki 

jiwa serta kepribadian seorang pemimpin yang mampu menciptakan 

suasana yang konduktif serta mau berusaha memberikan yang terbaik demi 

kepentingan masyarakat. Untuk dapat menciptakan suasana kondusif 

sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi, maka upaya BKM untuk 

dapat meningkatkan partisipasi dan minat masyarakat adalah masyarakat 

dilibatkan secara langsung dalam setiap kegiatan khususnya dalam bidang 

pembangunan fisik, mulai dari identifikasi masalah, menentukan skala 

prioritas, perencanakan, pelaksanakan, monitoring, sampai dengan 

pelaporan hasil pembangunan dan evaluasi. 

Dari hasil wawancara dengan Bapak Taslan Widodo selaku 

Koordinator BKM Jaga Makmur Desa Sriwulan (wawancara, 14 Juni 

2009), diperoleh keterangan bahwa upaya BKM dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat untuk mewujudkan masyarakat mandiri, antara lain: 

a. Dalam tahap perencanaan dan relisasi/pelaksanaan 

Dalam pembangunan fisik Desa tahun 2004-2006, BKM 

bersama masyarakat mulai mengidentifikasi permasalahan yang 

timbul dan kebutuhan apasaja yang dibutuhkan oleh masyarakat saat 

ini. Setelah mengidentifikasi masalah kemudian masyarakat membuat 

skala prioritas, skala prioritas adalah tolok ukur masalah mana yang 

harus ditanggulangi terlebih dahulu diantara beberapa rencana 

pembangunan yang sudah direncanakan, setelah mendapatkan 

kesepakatan pembangunan mana yang didahulukan maka BKM segera 
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membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). KSM adalah 

sekumpulan orang yang menyatukan diri dalam kelompok yang 

bergerak di bidang sosial-ekonomi, dimana mereka mempunyai minat 

serta tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok yang 

sama, baik yang menyangkut prasarana dasar lingkungan (fisik), 

pengembangan SDM, serta pengembangan usaha bagi para anggota 

sacara individu baik sebagai usaha baru maupun usaha yang sudah ada 

atau dalam rangka mengembangkan usaha kelompok. Setiap anggota 

masyarakat yang ingin terlibat dalam pembangunan fisik tersebut 

diwajibkan untuk membentuk satu kelompok yang disebut KSM. 

KSM merupakan target penerima bantuan yang sesungguhnya dengan 

persyaratan sebagai berikut : 

1) Dibentuk suatu KSM yang beranggotakan sekelompok 

masyarakat di tingkat RT, beberapa RT, di tingtkat RW atau 

beberapa RW.  

2) Dibentuk Kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan 

Bendahara yang beranggotakan kelompok masyarakat. Dengan 

pengukuhan oleh Ketua RT dan Ketua RW. 

3) Sebelum dana dicairkan harus ada sosialisasi tentang Visi-Misi 

P2KP, dan MOU antara BKM dengan KSM mengenai jumlah 

pinjaman, Jangka waktu pinjaman, bunga dan besarnya angsuran 

setiap bulannya. 



58 

 

Selanjutnya masyarakat akan dibantu seorang tenaga 

pendamping yang bertugas antara lain membantu dan mengarahkan 

dalam penyusunan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan anggota 

KSM. 

Dalam kegiatan ini, KSM dilibatkan dalam menentukan 

langkah-langkah penyusunan rencana pembangunan fisik. Untuk 

menyusun rencana pemabangunan fisik ini diperlukan kesepakatan 

bersama tentang apa yang perlu diperbaiki atau dibangun. Untuk 

mencapai kesepakatan bersama itu adalah dengan musyawarah. 

Musyawarah akan berhasil dengan baik apabila semua peserta 

musyawarah merasa “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi”. Dalam 

musyawarah KSM diberi kesempatan mengemukakan pendapat 

ataupun pertimbangan-pertimbangan tentang apa yang harus dibangun 

dan diperbaiki, karena masyarakatlah sendiri yang lebih tahu tentang 

keadaan Desa saat ini dan pada hakekatnya pembangunan tersebut 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Hal serupa juga dikatakan oleh Wiyono ketua KSM RW 5, 

mengatakan bahwa: 

“KSM ini dibentuk sesuai dengan sasaran lokasi 
pembangunan, seperti, lokasi pavingisasi di RT 3, 6, 7, 8/RW 5 berarti 
KSM yang dibentuk adalah masyarakat RW 5. Setelah dibentuk KSM 
maka, KSM tersebut membentuk Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 
beberapa koordinator yang dipilih sesuai dengan keahliannya serta 
segera mengajukan proposal ke BKM untuk mengajukan dana yang 
dibutuhkan dalam pembangunan dan KSM pula yang bertanggung 
jawab atas penarikan angsuran tiap bulannya”. 
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Jadi untuk pembangunan fisik P2KP tahun 2004-2006 dana 

untuk pembangunan didapat dari swadanya dan pinjaman bergulir dari 

BKM, seperti: untuk program pavingisasi di RT 3, 6, 7, 8/RW 5 

membutuhkan biaya Rp. 50.000.000, dari swadaya masyarakat di 

dapat Rp. 15.000.000, maka KSM mengajukan proposal pengajuan 

peminjaman  dana bergulir ke BKM sebesar Rp. 35.000.000. Karena 

Desa Sriwulan terdiri dari beberapa RW, maka ketua RW lah yang 

bertanggung jawab dan agar dana bergulir itu tidak macet sedangkan  

penarikan angsuran tiap bulan adalah tanggung jawab KSM RW 5. 

setelah pembangunan RW 5 ini terealisasikan maka, berlanjut ke 

pembangunan selanjutnya sesuai urutan skala prioritasnya. 

Dengan keberhasilan BKM Jaga Makmur dalam P2KP untuk 

menumbuhkan kemandirian masyarakat serta sukses dalam  

menggulirkan dana fisik dan ekonomi, maka BKM Jaga Makmur Desa 

Sriwulan mendapatkan hadiah/ reward dana PAKET tahun 2007 

untuk pembangunan fisik, diantaranya: 

1. Pembangunan jalan Desa  dan pembuatan talud di RT 1-2/RW 2 

2. Pavingisasi RT 1-6/RW 5, RT 6 dan 9/RW 4, RT 6-12/RW 3 

3. Pembangunan Brak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) 

4. Pembangunan POLINDES (Poliklinik Desa) 

5. Pembeluan Alat Fogging 

. Dana PAKET ini adalah dana hibah, jadi masyarakat tidak 

meminjam tetapi memang benar-benar dialokasikan untuk 
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pembangunan fisik sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa 

Sriwulan. Perencanaan dan pelaksanaan PAKET 2007 ini, pada 

dasarnya sama dengan pembangunan fisik 2004-2006, dengan cara  

BKM melibatkan masyarakat (ketua Rw, ketua Rt dan beberapa tokoh 

masyarakat) sebagai perwakilan dari masyarakat untuk diajak 

musyawarah menentukan lokasi pembangunan. Setelah ditentukan 

sasaran lokasi pembangunan PAKET, maka masyarakat Desa 

Sriwulan sendiri yang mengerjakan dengan catatan menguasai di 

bidangnya, apabila masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan  

tidak bisa/tidak keahliannya, maka baru membutuhkan tenaga tukang 

untuk membantu. Sebagai timulus masyarakat yang mau berpartisipasi 

dalam mengerjakan pembangunan fisik, BKM menyediakan dana Rp 

30.000/ hari 

b. Tahap Pelaporan 

Dalam tahap pelaporan ini, KSM/pengurus membuat laporan 

yang diserahkan kepada masyarakat dan BKM, tentang dana yang 

diberikan BKM itu harus jelas digunakan untuk apa saja. 

c. Tahap Monitoring 

Monitoring dilakukan oleh BKM, FASKEL (Fasilitator 

Kelurahan), dan warga. Monitoring ini dimaksudkan untuk memantau 

apakah bahan-bahan yang dibutuhkan sesuai dengan perencanaan, 

menilik apakah terjadi penyelewengan dana maupun bahan-bahan 

untuk pembangunan, memonitoring pelaksanaan pembangunan fisik 
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dengan melihat kinerja partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

fisik karena hal tersebut adalah salah satu tujuan BKM dalam P2KP 

yaitu menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan 

fisik, sehingga masyarakat mempunyai rasa handarbeni dan mencintai 

lingkungannya. 

d. Tahap Evaluasi 

Pada tahap evaluasi, BKM bersama tim mengevaluasi hasil 

pembangunan yang telah dilaksanakan dalam rapat akhir tahun, 

sehingga dapat mengetahui pembangunan apa saja yang telah dicapai 

dan yang belum/kurang tercapai. Mengevaluasi kendala/masalah apa 

saja yang dihadapi sehingga menjadi tolok ukur untuk program 

selanjutnya. Serta menilai bagaimana tingkat keberhasilan KSM 

dalam pembangunan, dan apabila suatu saat ada kegiatan yang serupa 

KSM tersebut akan diikut sertakan lagi. 

Dengan upaya BKM meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, skala prioritas, 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring, evaluasi, sampai dengan 

pemanfaatan dan menjaga lingkungan, maka masyarakat akan memperoleh 

hasil pembangunan yang maksimal karena pembangunan tersebut 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk meningkatkan 

pertisipasi, BKM juga memberikan stimulus bagi KSM yang berprestasi 

dengan memberikan reward/penghargaan serta apabila suatu saat ada 

kegiatan yang serupa maka KSM tersebut akan diikut sertakan lagi 
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sedangkan stimulus untuk masyarakat yang mau ikut berpartisipasi dalam 

pelaksanaan pembangunan fisik adalah dengan memberi uang sebesar Rp 

30.000/hari, dengan demikian BKM dapat meningkatkan partisipasi dan 

minat masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan harapan untuk 

mewujudkan masyarakat yang mandiri dan dari masyarakat yang mandiri 

tersebut  dikemudian hari menjadi masyarakat yang madani dan berujung 

pada keberhasilan BKM dan masyarakat untuk menuju masyarakat yang 

mandiri dan madani. 

5. Faktor Penghambat kemandirian masyarakat terhadap 

pembangunan fisik 

Setiap program pembangunan tidak selamanya berjalan lancar, 

kadang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun yang 

menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa 

Sriwulan adalah tingkat kesibukan masyarakat, heterogenitas dan pola 

pikir masyarakat. 

Penduduk Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak 

terbagi menjadi 2, yaitu : Penduduk Asli yang bertempat tinggal  di RW I 

(Dusun Pututan) dan RW II (Dusun Nyangkringan), dan Penduduk 

Pendatang yang tinggal di Perumahan Pondok Raden Patah. Dengan 

bermukimnya penduduk pendatang di wilayah Desa Sriwulan yang 

mayoritas adalah penduduk yang berasal dari kota  Semarang, menjadikan 

warga Desa Sriwulan berkarakteristik perkotaan. Mengingat perumahan 

Pondok Raden Patah tergolong dalam perumahan tipe sederhana/RSS 
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(Rumah Sangat Sederhana). Mengingat Desa Sriwulan terletak di daerah 

pantai dengan rata-rata ketingian 1 meter di atas permukaan laut (dpl) 

sehingga sering terjadi air pasang (rob) yang memasuki wilayah 

perkampungan, terutama pada wilayah Pondok Raden Patah tahap 2 dan 

tahap 3, hal ini akan menambah permasalahan kependudukan di wilayah 

Desa Sriwulan, antara lain masalah kemiskinan, pengangguran, 

pendidikan, sarana prasarana yang kurang mendapatkan sentuhan dari 

Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka banyak 

fasilitas-fasilitas yang harus dibangun yang notabene memerlukan dana 

yang cukup besar. 

Berdasarkan hasil dengan Taslan Widodo selaku koordinator BKM 

Jaga Makmur, mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat 

kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, antara lain 

a. Kesibukan masyarakat, sebagian besar mata pencaharian penduduk 
Desa Sriwulan adalah buruh industri dan pegawai swata, sehingga 
masyarakat hanya mempunyai waktu luang sedikit untuk membenahi 
lingkungan sekitar karena waktu mereka dihabiskan di tempat 
pekerjaan atau masyarakat tidak perduli terhadap program 
pembangunan tersebut. 

b. Latar belakang pendidikan yang rendah sehingga sulit untuk diajak 
maju, terutama penduduk asli yang maunya hanya menerima hasil saja 
dan tidak mau ikut berpartisipasi dalam program pembangunan. 

c. Adanya anggota KSM yang bermasalah yaitu KSM kurang terbuka 
dengan BKM sehingga yang seharusnya pembangunan itu dapatt 
terwujud sesuai dengan pengajuan proposal, akan tetapi ternyaya tidak 
sesuai dengan harapan kerena adanya kepentingan-kepentingan 
tertentu, contohnya KSM yang menyalurkan dana pinjaman digunakan 
untuk kepentingan pribad (wawancara 14 Juni 2009).  
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Hal ini ditambahkan pula oleh Priyo Utomo Selaku Sekretaris 

BKM Jaga Makmur, mengatakan bahwa: 

“Untuk tahun awal masih banyak hambatan yang dihadapi antara lain 
masih menyamakan program BKM dengan program pemerintah 
terdahulu,dan masyarakat belum paham tentang tanggung renteng dan 
anggapan bahwa uang pemerintah tidak perlu dikembalikan, hal ini dapat 
diatasi dengan sosialisasi melalui forum RT, RW, Desa dan memberikan 
contoh konkrit untuk selalu berorganisasi yang bersih, transparan, terbuka, 
serta prestasi yang kita raih (wawancara 13 Juni 2009). 
 

Dengan adanya beberapa faktor penghambat kemandirian 

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, maka BKM pun 

mengadakan pendekatan agar dapat menyatukan visi dan misi, antara lain 

dengan sosialisasi yang terus menerus dan memberikan contoh konkrit 

untuk selalu berorganisasi yang bersih, transparan, membarikan 

penyuluhan tentang manfaat program pembangunan dengan mengikut 

sertakan masyarakat secara mandiri dalam pelaksanaanya, BKM lebih 

selektif dalam memverifikasi proposal yang masuk, apabila ada KSM yang 

bermasalah maka BKM menindak lanjuti dengan memberikan sanksi. 

 

B. Pembahasan 

Desa Sriwulan terletak di daerah pantai dengan rata-rata ketingian 

1 meter di atas permukaan laut (dpl) sehingga sering terjadi air pasang 

(rob) yang memasuki wilayah perkampungan, terutama pada wilayah 

Pondok Raden Patah tahap 2 dan tahap 3, hal ini akan menambah 

permasalahan kependudukan di wilayah Desa Sriwulan, antara lain 

masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, sarana prasarana yang 
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kurang mendapatkan sentuhan dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan 

pertimbangan tersebut, maka banyak fasilitas-fasilitas yang harus 

dibangun yang notabene memerlukan dana yang cukup besar. 

Dengan adanya beberapa faktor keadaan fisik di Desa Sriwulan, 

maka DPU (Dinas Pekerjaan Umum) melalui Sub Dinas KIMPRASWIL 

(Permukiman Prasarana Wilayah) menunjuk Desa Sriwulan menjadi salah 

satu lokasi P2KP. 

P2KP merupakan program pemerintah yang secara substansi 

berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep 

memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, 

termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga 

dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan 

pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan 

prinsip-prinsip universal. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dituntut 

adanya pembagian peran yang jelas antar pelaku P2KP, baik yang 

langsung tergabung dalam organisasi program maupun pihakpihak yang 

terlibat, seperti pemerintah daerah, para pemeduli, relawan, kelompok-

kelompok masyarakat, dan lain-lain 

P2KP mempunyai visi masyarakat mampu menanggulangi 

kemiskinan secara mandiri, efektif dan berkelanjutan. Sedangkan visinya 

adalah memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat miskin, dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan yang dihadapinya, melalui 

pengembangan kapasitas, penyediaan sumbar daya, dan membudayakan 
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kemitraan sinergis antara masyarakat dan pelaku-pelaku pembangunan 

local lainnya. Prinsip yang dianut dalam pelaksanaan P2KP adalah 

demokrasi, partispasi, transparansi, akuntabilitas, dan desentralisasi. Nilai-

nilai yang harus dibangun, dikembangkan dan dijunjung tinggi dalam 

pelaksanaan P2KP adalah keadilan, kejujuran, kesetaraan, dan dapat 

dipercaya.Dengan demikian P2KP merupakan program pemberdayaan 

masyarakat yang bermaksud agar masyarakat mampu menolong dirinya 

sendiri. Sehingga Kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam P2KP 

adalah kegiatan-kegiatan yang mengarah pada keterpaduan Konsep 

Tridaya yaitu: 

d. Kegiatan Pemberdayaan Sosial, berupa kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang mengarah pada peningkatan keterampilan teknis dan 

manajerial dalam upaya menunjang penciptaan peluang usaha baru, 

pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan 

pendapatan masyarakat. Kegiatan pelatihan ini dapat diadakan sesuai 

kebutuhan dan kesepakatan warga kelurahan. 

e. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, berupa kegiatan industri rumah 

tangga atau kegiatan usaha skala kecil lainnya yang dilakukan oleh 

perseorangan/keluarga miskin yang menghimpun diri dalam Kelompok 

Swadaya Masyarakat (KSM). 

f. Kegiatan Pemberdayaan Lingkungan, berwujud pemeliharaan, 

perbaikan maupun pembangunan baru prasarana dan sarana dasar 

lingkungan permukiman yang dibutuhkan masyarakat kelurahan, 
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seperti jalan dan lingkungan, ruang terbuka hijau atau taman, dan 

peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat atau komponen lain yang 

disepakati masyarakat. 

Pola pendekatan pemberdayaan dalam P2KP dilaksanakan melalui 

penguatan kelembagaan masyarakat sebagai fondasi bagi terbentuknya 

kelembagaan lokal yang berfungsi sebagai lembaga perantara. Pada 

prakteknya, P2KP dilakukan dengan cara menyediakan bantuan keuangan 

(dana pinjaman bergulir dan hibah untuk pembangunan sarana fisik 

lingkungan), serta bantuan teknis (tenaga pendamping/penyuluh yang 

dikenal dengan fasilitator kelurahan) dengan membangun rasa saling 

mempercayai antar berbagai pihak yang terlibat. Dana program tersebut 

dapat digunakan untuk kredit bagi ekonomi berkelanjutan dan hibah untuk 

pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan, 

tergantung pada prioritas kebutuhan kelompok masyarakat setempat. 

Dalam pelaksanaanya, untuk mengemudikan himpunan warga 

tersebut agar mencapai tujuan yang diharapkan dan telah mempertahankan 

keberadaan sebagai himpunan masyarakat yang otonom, maka diperlukan 

pemimpin. Agar kepemimpinan tidak mengarah pada kepemimpinan yang 

otoriter dan juga sekaligus mampu menjadi suri tauladan bagaimana 

praksis kerja sebagai kelompok (TIM), maka dipimpinlah pola 

kepemimpinan yang kolektif yang secara generic disebut BKM (Badan 

Keswadayaan Masyarakat). 
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Oleh karena itu untuk mengemudikan himpunan warga Desa 

Sriwulan agar mencapai tujuan yang diharapkan dan telah 

mempertahankan keberadaan sebagai himpunan masyarakat yang otonom, 

maka diperlukan pemimpin dan agar kepemimpinan tidak mengarah pada 

kepemimpinan yang otoriter dan juga sekaligus mampu menjadi suri 

tauladan bagaimana praksis kerja sebagai kelompok (TIM), maka 

dipimpinlah pola kepemimpinan yang kolektif yang secara generic disebut 

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat).  BKM adalah institusi lokal 

yang dilahirkan oleh masyarakat untuk menjembatani/sebagai fasilitator 

yang mengarahkan dan melibatkan masyarakat secara langsung dan 

mandiri untuk berpartisipasi, baik mulai dari identifikasi permasalahan, 

skala prioritas proyek yang akan dikerjakan, perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan/monitoring, sampai dengan pelaporan dan evaluasi, dengan 

harapan masyarakat akan memiliki rasa handarbeni yang sangat tinggi 

maka apabila terjadi kerusakan, masyarakat akan segera memperbaiki 

sendiri tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah, sehingga 

masyarakat akan memperoleh hasil pembangunan yang maksimal karena 

pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Idealnya, BKM adalah kelembagaan yang dirancang untuk membangun 

kembali masyarakat mandiri agar mampu mengatasi kemiskinan. 
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Bagan Proses Pembentukan BKM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pencatatan notaries atau dapat pula badan hukum 

 atas biaya swadaya masyarakat 

6. Legalisasi Himpinan Masyarakat Warga (BKM) 

 
 

a. Menyebarluaskan daftar anggota BKM, daftar pelaksana (secretariat, 
UPK dan UP-UP Lain) untuk memperoleh tanggapan dari 
masyarakat 

b. Menyebarluaskan dan menyempurnakan draft AD/ART atas dasar 
masukan dan saran warga 

 
 
 

a. Pemilihan dan penetapan anggota BKM 
b. Mengesahkan AD/RT BKM 
c. Pemilihan anggota penasehat dan pelaksana (secretariat, UP-UP, dll) 

2. Penilaian kelembagaan masyarakat yang ada 

 
 

 
a. Memutuskan untuk memampukan lembaga yang ada ataukah 

membentuk lembaga BKM baru 
b. Membahas draft AD/ART BKM 

1. Sosialisasi organisasi masyarakat warga dan institusi kepemimpinan 
kolektif 

5. Akuntabilitas dan Legitimasi Masyarakat 

4. Pendirian dan pemilihan anggota BKM 

3. Penetapan kebutuhan BKM 
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BKM Jaga Makmur dibentuk tanggal 6 Juli 2003. Pembentukan 

BKM dalam hal ini adalah bahwa BKM terbentuk melalui serangkaian 

proses kegiatan yang berlandaskan pada kesadaran kritis masyarakat 

terhadap substansi, jadi BKM sebagai organisasi masyarakat warga dan 

juga BKM terbentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan bersama yang 

diputuskan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Sehingga 

dalam proses tumbuhnya BKM, diharapkan tidak lagi terjadi orientasi 

pembentukan BKM yang bertumpu pada pendekatan instan (serba cepat) 

dan prosedur formal, melainkan dengan pendekatan prosese sehingga 

BKM dapat terbentuk secara organik dan mengakar. Dengan tujuan BKM 

mempunyai peran untuk mensukseskan program-program pembangunan 

yang berkesinambungan/berkelanjutan khususnya menyangkut kemiskinan 

sesuia dengan konsep Tridaya yang sudah berhasil diterapkan untuk 

menciptakan masyarakat yang mandiri, seperti : 

a Kegiatan Pemberdayaan bidang Sosial : santunan pendidikan bagi 

keluarga pra sejahtera, santunan lansia, santunan keluarga bagi 

keluarga pra sejahtera, kursus pendidikan Komputer, bea siswa 

pendidikan D1 di BLPT, Pengumpulan bantuan sosial bencana Aceh, 

Pengumpulan bantuan sosial bencana Yogya 

Dengan jumlah dana mencapai Rp. 37.431.700,- 

b Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi : Menyalurkan pinjaman bergulir 

kepada 233 KSM dengan jumlah dana mencapai Rp.1.237.500.000,- 

c Kegiatan Pemberdayaan bidang Lingkungan (fisik): 
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1) Menyalurkan pinjaman bergulir kepada 38 KSM ( Kelompok 

Swadaya Masyarakat ) dengan jumlah dana mencapai Rp. 

230.001.000 

2) Melaksanakan Program PAKET (Program Penanggulangan    

Kemiskinan Terpadu) tahun 2007 yang meliputi : 

No KEGIATAN BEAYA 
PAKET APBD SWADAYA TOTAL 

1 Pemb Jalan Antar 
Desa 

Dan saluran air 

90.000.000 70.000.000 21.800.000 181.800.000 

2 Pemb Jalan Antar 
RW 

75.000.000 55.000.000 51.500.000 181.500.000 

3 Pemb Brak TPI 35.000.000 25.000.000 16.650.000 76.650.000 
 

4 Pemb Polindes 60.000.000 50.000.000 25.600.000 135.600.000 
 

5 Pengadaan Alat 
Fogging 

20.000.000 20.000.000 29.300.000 69.300.000 

 Jumlah 280.000.000 220.000.000 144.850.000 644.850.000 
 

 

3) Merencanakan dan mempersiapkan untuk melaksanakan kegiatan 

PAKET II Tahun 2009 dan berjuang untuk meraih PLP-BK ( 

Proyek Pengembangan Lingkungan Permukiman- Berbasis 

Komunitas/Neighborhood Development = ND) yang dananya 

mencapai 1 milyar Rupiah per Desa. Yang dananya akan 

dialokasikan untuk pembangunan Desa antara lain: 

a) Pembangunan talud pantai tanaman bakau untuk 

menanggulangi rob 

b) Pembangunan jalan desa 

c) Pembangunan saluran pembuangan 
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d) Pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni 

e) Dalam bidang ekonomi : mempernaiki perekonomian 

masyarakat dengan membangun pasar pujasera 

4) Mendirikan Koperasi Adil Makmur untuk memudahkan 

channeling dengan pihak ke 3 terutama lembaga finansial. 

Peran dan upaya Bkm Jaga Makmur dalam menumbuhkan 

kemandirian masyarakat khususnya di bidang pembangunan, seperti: 

BKM melibatkan masyarakat secara langsung mulai dari identifikasi 

masalah, menentukan skala prioritas, perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan, monitoring, evaluasi, sampai dengan pemmanfaatkan serta 

menjaga hasil pembangunan yang meliputi pembangunan bidang sosial, 

ekonomi dan lingkungan ( Tridaya ), serta mengadakan Channeling 

dengan pihak ketiga baik Dinas Pemerintah maupun swasta dalam 

program-program pembangunan, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan 

dan lain-lain. 

Selain itu BKM juga mempunyai peran untuk mengkoordinir, 

memonitoring, mengevaluasi perkembangan dan keberhasilan 

pembangunan yang telah dilaksanakan serta memberikan stimulus kepada 

masyarakat yang mau berpartisipasi dalam mengerjakan pembangunan 

fisik, dengan menyediakan dana Rp 30.000/ hari, serta memberikan 

reward/penghargaan bagi KSM/pengurus yang berhasil (terbaik). Hal ini 

dimaksudkan untuk memberikan stimulus atau rangsangan agar 

KSM/pengurus dapat berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, dengan 



73 

 

demikian apabila ada program yang sama maka KSM/pengurus tersebut 

dapat diikutsertakan kembali. 

Adapun Reward/penghargaan yang diberikan BKM oleh KSM 

terbaik adalah 

a. Terbaik I mendapatkan sertifikat dan uang masing-masing sebesar 

Rp.150.000 

b. Terbaik II mendapatkan sertifikat dan uang masing-masing sebesar 

Rp.100.000 

c. Terbaik III mendapatkan sertifikat dan uang masing-masing sebesar 

Rp.50.000 

Kriteria penilaian KSM terbaik adalah mampu mengadakan 

dinamika tiap kelompok, dapat mengelola tabungan, dapat menunjukan 

administrasi delam kelompok berupa daftar hadir, notulen rapat. Adapun 

yang memiliki predikat KSM terbaik Desa Sriwulan, adalah: 

a. Terbaik I : KSM Mawar 1 yang diketuai oleh Bapak Wiyono 

  RT 7/RW 5 

b. Terbaik II : KSM Mawar 5 yang diketuai oleh Bapak 

  Samiyono RT 5/RW 5 

c. Terbaik III : KSM Boegenvile 1 yang diketuai oleh Ibu Cwan 

  RT 6/RW 4 

Dengan adanya peran dan upaya BKM dalam menumbuhkan 

kemandirian masyarakat dalam P2KP, seperti menggulirkan dana BLM 

sebesar 230.001.000, dan dari kesuksesan BKM dalam menggulirkan dana 
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BLM BKM mendapatkan reward PAKET 2007 sebesar 280.000.000. Dan 

pada saat ini dalam persiapan melaksanakan kegiatan untuk meraih PLP-

BK ( Proyek Pengembangan Lingkungan Permukiman- Berbasis 

Komunitas / Neighborhood Development = ND) yang merupakan reward 

dari suksesnya PAKET 2007, yang dananya mencapai 1 milyar/Desa. 

Dimana semua dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan dan 

perekonomian yang pelaku pelaksanaannyapun oleh masyarakat Desa 

Sriwulan sendiri. 

Dengan demikian BKM dapat membentuk masyarakat Desa 

Sriwulan menjadi masyarakat yang mandiri, dan dari masyarakat yang 

mandiri tersebut  dikemudian hari menjadi masyarakat yang madani, 

dengan demikian Desa Sriwulan akan selalu mendapatkan reward seperti 

dana PAKET I, PAKET II, PAKET III dan Neighbourhood 

Development/ND dan berujung pada keberhasilan BKM dan masyarakat 

untuk menuju masyarakat yang mandiri dan madani 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Secara garis besar BKM Jaga Makmur Desa Sriwulan mempunyai peran 

pokok dalam pelaksanaan pembangunan yaitu BKM melibatkan 

masyarakat mulai dari mengidentifikasi masalah sampai dengan evaluasi, 

dan merawat lingkungannya, selain itu BKM juga mempunyai peran 

mengkoordinir, memonitoring, mengevaluasi perkembangan dan 

keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan serta memberikan 

reward/penghargaan bagi KSM/pengurus yang berhasil (terbaik) 

2. Upaya BKM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk 

mewujudkan masyarakat mandiri adalah dengan melibatkan masyarakat 

secara langsung mulai dari identifikasi  masalah, skala prioritas, 

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring, evaluasi hasil sampai 

dengan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil pembangunan. Sehingga 

Masyarakat akan memperoleh hasil pembangunan yang maksimal karena 

pembangunan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

sehingga masyarakat akan memiliki rasa handarbeni yang sangat tinggi, 

maka apabila terjadi kerusakan, masyarakat akan segera memperbaiki 

sendiri tanpa harus menunggu perintah dari pemerintah. 

 

B. Saran 

1. Bagi BKM Jaga Makmur Desa Sriwulan 
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a. Perlu adanya pembinaan dan pantauan mengenai mekanisme 

pelaksanaan BKM dalam menumbuhkan kemandirian masyarakat 

khususnya di bidang pembangunan fisik. Hal ini akan efektif dan 

efisien apabila disertai dengan peran aktif dan dukungan masyarakat. 

b. Mampu menjamin kerjasama kemitraan dengan dunia usaha, agar 

BKM terus berkesinambungan dan bekerjasama dengan pemerintah. 

Dengan harapan Desa Sriwulan akan selalu mendapat reward berupa 

dana bantuan dari pemerintah yang digunakan untuk 

TRIDAYA/pemberdayaan masyarakat di dalam segala bidang. 

2. Bagi Masyarakat Desa Sriwulan 

Diharap masyarakat Desa Sriwulan mendukung dan membantu 

pengembangan/program pembangunan fisik. Dengan demikian BKM akan 

selalu mendapatkan reward seperti dana PAKET I, PAKET II, PAKET III 

dan Neighbourhood Development/ND dan berujung pada keberhasilan 

pembangunan yang berkelanjutan.  
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Lampiran 2 

PETA DESA SRIWULAN 
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Lampiran 3 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

PERANAN BKM DALAM MENUMBUHKAN KEMANDIRIAN 

MASYARAKAT DI BIDANG PEMBANGUNAN FISIK MELALUI P2KP 

DI DESA SRIWULAN KECAMATAN SATUNG KABUPATEN DEMAK 

 

Wawancara dengan KSM 

(Kelompok Swadaya Masyarakat) 

 

Nama Lengkap   : ..................................................................... 

Jenis Kelamin   : ..................................................................... 

Umur     : ..................................................................... 

Alamat Rumah   : ..................................................................... 

Pekerjaan    : ..................................................................... 

Jabatan Dinas di Masyarakat : ..................................................................... 

 

Pertanyaan: 

A. Peranan BKM JAGA MAKMUR Dalam Menumbuhkan Kemandirian 

Masyarakat di Bidang Pembangunan Fisik Melalui P2KP di Desa 

Sriwulan. 

1. Kapan dan bagaimana KSM dibentuk? Bagaimana Proses pembentukan 

KSM? 

2. Apa saja tugas dan fungsi KSM dalam P2KP khususnya di bidang 

pembangunan fisik? 

3. Apakah semua anggota KSM sudah mengetahui tentang tanggung 

renteng? manfaat apa yang diperoleh? 
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4. Dalam P2KP apakah anda dilibatkan secara langsung? Dalam hal apakah 

anda ikut ambil bagian dalam pelaksanaan P2KP? 

5. Bagaimana mekanisme kerja anggota KSM, mengingat setiap anggota 

KSM mempunyai kesibukan masing-masing karena disamping sebagai 

anggota KSM mereka juga mempunyai pekerjaan yang lain?  

6. Apa saja kegiatan yang telah dilakukan oleh KSM? 

7. Apa yang anda ketahui tentang BKM? Seperti apa keberadaan BKM di 

Desa saat ini? Bagaimanakah menurut anda kinerja BKM selama ini? 

8. Sepengetahuan anda, apa saja peranan dan upaya BKM menumbuhkan 

kemandirian masyarakat dalam P2KP kususnya di bidang pembangunan 

fisik? Seperti apa pelaksanaanya? 

9. Dalam melaksanakan tugas, apakah BKM cukup dapat membantu?  

10. Apakah BKM sudah memberikan kesempatan yang luas untuk 

menyalurkan gagasan atau pendapat anda menyangkut P2KP? Caranya? 

Bagaimana BKM menindaklanjutinya? 

11. Berapa kali dalam setahun BKM mengadakan rapat kerja? Apa yang 

dibicarakan dan hasil dalam rapat tersebut? Apakah anda dilibatkan dalam 

rapat tersebut? 

12. Adakah pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh BKM dengan KSM? 

Jika ada, kapan dan berapa kali dalam setahun pertemuan itu 

dilaksanakan? 

13. Pernahkah anda memberikan masukan kepada BKM dalam melaksanakan 

tugasnya? 
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14. Bagaimana hubungan yang dijalin antara BKM dengan KSM sebagai 

patner kerja dalam rangka mensukseskan P2KP khususnya di bidang 

pembangunan fisik?  

15. Apakah saran dan harapan anda terhadap keberadaan dan kinerja BKM? 

 

B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi BKM Menumbuhkan 

Kemandirian Masyarakat dalam P2KP Khususnya di Bidang 

Pembangunan fisik 

1. Apakah dalam pelaksanaan P2KP, anda mengalami kesulitan dalam 

menyalurkan pendapat/gagasan anda? Jika ada, kendala apa yang sering 

dialami dan bagaimana cara mengatasinya? 

2. Dalam hal apa saja anda sebagai KSM mengalami kesulitan dalam 

bekerjasama dengan BKM sebagai mitra kerja? 

3. Mengingat setiap anggota KSM mempunyai kesibukan masing-masing, 

karena disamping sebagai anggota KSM juga mempunyai pekerjaan lain, 

apakah hal tersebut menjadi hambatan bagi kinerja anggota KSM? 
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Lampiran 4 
 

STRUKTUR ORGANISASI BKM JAGA MAKMUR 

DESA SRIWULAN KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN 

DEMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pimpinan 
Kolektif BKM

Kesekretariatan 

UPM 

UPK 

Fisik Ekono Sosial Litbang 

Fisik Ekonomi Sosial 

Rembug Warga Tahunan 

Anggota 
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Pembangunan Jalan Desa 
 

 
Pembanguna Jalan antar RW 


