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Kemiskinan berdampak pada rendahnya kesejahteraan sosial, dan 
ekonomi masyarakat, belum tercapainya kesejahteraan keluarga ditandai oleh 
salah satu indikatornya adalah rendahnya pendapatan keluarga. Proyek 
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) memberikan suatu solusi 
pada masyarakat, untuk mengembangkan usaha dengan cara memberikan 
bantuan dana usaha kepada keluarga miskin untuk meningkatkan pendapatan 
keluarga sehingga dapat tercapai kesejahteraan sosial ekonomi keluarga. 
Permasalahan dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan Proyek 
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)? (2) Bagaimana peranan 
Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam meningkatkan 
kesejahteraan sosial ekonomi keluarga ?. Tujuan penelitian adalah (1) 
mendeskripsikan pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 
Perkotaan   (P2KP) (2) mendeskripsikan peranan Proyek Penanggulangan 
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial 
ekonomi keluarga. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 
Lokasi penelitian di Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten 
Pemalang. Fokus penelitian adalah peningkatan social ekonomi pada keluarga 
yang mendapatkan bantuan dana usaha melalui Proyek Penanggulangan 
Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Sumber data penelitian diambil dari 5 
keluarga di Desa Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang yang 
mendapat bantuan P2KP dan beberapa informan. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan observasi, wawancara. Teknik pemeriksaan keabsahan 
data menggunakan triangulasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
model interaktif dengan tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap 
penyajian data dan tahap kesimpulan. 

Hasil penelitian ini adalah dengan adanya pelaksanaan program P2KP 
di Desa Pagergunung, membantu para keluarga yang mempunyai penghasilan 
rendah, kekurangan modal dan usaha kecil untuk lebih mengembangkan 
usahanya. Lima keluarga yang mendapatkan bantuan dana melalui P2KP 
mengalami peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi. 
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