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ABSTRAK 

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian 

agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang  layak bagi seluruh 

rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. 

Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan 

kemiskinan yang melibatkan partisipasi setiap unsur masyarakat. Hal utama yang ingin 

dicapai dengan adanya partisipasi masyarakat adalah meningkatnya kemampuan setiap orang 

yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan, 

dengan cara melibatkan mereka dalam segala bentuk kegiatan yang ada di PNPM-MP dengan 

jangka yang lebih panjang dan melibatkan Partisipasi Masyarakat  Dalam Pemanfaatan Dana 

PNPM-MP terhadap Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Pada MAsyarakat 

Keluruhan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang). 

Betapa pentingnya partisipasi masyarakat sangat perlu untuk dipahami agar masyarakat 

dapat mengetahui pada hakekatnya usaha pembangunan adalah merupakan suatu proses yang 

panjang, dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi untuk kemudian diadakan revisi dalam 

tahapan tahun berikutnya, guna menghindari kesalahan serta kekeliruan yang dialami. 

Kemungkinan ketidak berhasilan itu disebabkan karena faktor teknis, tetapi kemungkinan 

dapat pula kerena faktor manusianya. Sebab perlu diingat, bahwa pada awal dan akhirnya 

manusia jualah yang menentukan. Apakah perbuatan yang dilakukan itu dilandasi dengan 

itikad baik, kemampuan yang memadai, serta daya dukung yang lain yang cukup atau tidak. 

Apabila disadari perbuatan yang dilakukan itu hakekatnya untuk ia juga, maka diharapkan 

bahwa orang akan melakukan perbuatan membangun itu sesuai dengan rancangan yang 

digariskan 

Program PNPM Mandiri Perkotaan melakukan pendekatan atau upaya-upaya yang 

rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan 

program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat. 

Secara keseluruhan penelitian ini dapat menggambarkan kesimpulan bahwa Partisipasi 

Masyarakat  Dalam Pemanfaatan Dana PNPM-MP terhadap Upaya Penanggulangan 

Kemiskinan (Studi Kasus Pada MAsyarakat Keluruhan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang). 

Yang telah berjalan belum terlaksana secara dengan baik kesimpulan ini didasarkan atas hasil 

observasi dan keterangan sejumlah informasi yang menjadikan objek penelitian. 

 

Hormat saya, 

Irwan Siswandi Rusli 

ABSTRACT  



One of the goals of national development is to improve the performance of the 

economy in order to create jobs and arrange a decent life for all the people who in turn will 

be the welfare of the Indonesian population.  

Through PNPM Mandiri reformulated poverty alleviation mechanism involving the 

participation of every element of society. The main thing to be achieved with the 

participation of the community is the increasing ability of each person involved directly or 

indirectly in a development program, by involving them in all forms of activities in PNPM-

MP with the longer term and involve community participation in utilization of Funds PNPM-

MP against Poverty efforts (Case Study on society Keluruhan Mount Mirror Tanjungpinang). 

How important community participation is necessary to understand that people can 

know the essence of business development is a long process, from planning, implementation, 

evaluation for the later stages of the year held in the next revision, in order to avoid mistakes 

and errors experienced. The possibility was unsuccessful due to technical factors, but also 

because they could potentially human factor. Because keep in mind, that in the early and 

decisive step that ultimately human. Is it based on actions undertaken in good faith, sufficient 

capacity, as well as others carrying capacity sufficient or not.  

If the actions undertaken to realize the essence to it as well, it is expected that people 

will do anything to build it according to the design outlined  

PNPM Urban program approaches or rational efforts in achieving program objectives with 

regard to the principles of program management is community-based development.  

Overall this study can illustrate the conclusion that the Community Participation Fund 

Utilization In PNPM-MP against Poverty Efforts (Case Study on society Keluruhan Mount 

Mirror Tanjungpinang).  

Which has been running has not been done properly this conclusion based on the 

results of observation and description of some of the information that makes the object of 

research. 

Yours sincerely,  

Irwan Siswandi Rush 

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah diluncurkan 

Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu Sulawesi Tengah merupakanrepresestasi dari 

kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (Klaster 2) 

adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan 

program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri 

dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur 

program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan  untuk mendorong prakarsa dan 

inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.  



Berdasarkan observasi awal peneliti melihat beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan 

diantaranya dari aspek ekonomi khususnya ekonomi perguliran, peneliti melihat masih adanya 

penerima manfaat ekonomi perguliran program PNPM Mandiri Perkotaan yang bukan termasuk 

dalam kategori masyarakat miskin, selain itu dari aspek lingkungan khususnya infrastruktur, peneliti 

melihat pemeliharaan dan perawatan infrastruktur yang seharusnya menjadi tanggungjawab 

bersama terabaikan setelah pelaksanaan kegiatan telah selesai. Jika dalam program PNPM Mandiri 

Perkotaan lebih menekankan pada keterlibatan atau partisipasi masyarakat terutama masyarakat 

miskin, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan tentunya permasalahan seperti 

yang telah disebutkan diatas tidak perlu terjadi. Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di Kelurahan Bukit Cermin selain dikarenakan peneliti berdomisili diwilayah tersebut juga 

dikarenakan peneliti pernah beberapa kali terlibat dalam beberapa kegiatan PNPM Mandiri 

Perkotaan diwilayah Kelurahan Bukit Cermin. 

 Berdasarkan uraian tersebut, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA PNPM-MP TERHADAP UPAYA 

PENANGGULANGAN KEMISKINAN (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KELURAHAN BUKIT CERMIN 

KOTA TANJUNGPINANG) 

2. Perumusan Masalah 

Dari masalah yang muncul dalam penelitian ini dan juga disesuaikan dengan alasan 

dalam memilih judul penelitian dapat disimpulkan perumusan masalah yang akan peneliti 

bahas dalam penulisan ini, yaitu : 

1. Bagaimana tingkat Partispasi masyarakat Keluruahan Bunit Cermin  dalam 

pemanfaatan Dana PNPM-MP terhadap penanggulan Kemiskinan 

2. Bagaimana dampak pelaksanaan Penaggulanan kemiskinan dalam 

pemanfaatan Dana PNPM-MP di Kelurahan Bukit Cermin 

3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, 

kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya 

yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan 

pengelolaan pembangunan. 

b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan 

akuntabel. 



c. Untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan 

penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor). 

d. Untuk meningkatkan sineri masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, 

perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok 

perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. 

a. Metode Penelitian  

 Penelitian ini bersifat kualitatif dengan format desain bersifat deskriptif kualitatif, yang 

bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi dan berbagai 

fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat ( Bungin, 2009 ; 68)  

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu  “participation”  adalah pengambilan bagian atau 

pengikutsertaan. Menurut Suryobroto (2002 : 279) Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan 

emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab di dalamnya 1. Dalam 

defenisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi. Sebenarnya partisipasi 

adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam 

pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab. 

Keith Davis dalam Santoso Sastropoetro (1986 : 13) mendefinisikan partisipasi sebagai 

keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang 

mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan 

serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. 

Maksud pendapat diatas partisipasi juga dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental 

atau emosi seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan 

kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang 

bersangkutan. Seperti seorang manager atau pemimpin yang hendak menerapkan seni partisipasi 

didalamnya. 

Sementara itu Gordon W. Allport dalam Santoso Sastropoetro (1986 : 12) menyatakan 

bahwa sebenarnya partisipasi merupakan keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada 

keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas apa saja. 

                                                           
1
 Bedjo. 1996. Partisipasi menurut para ahli,Universitas Udayana, Bali, Graha Ilmu 



C. ANALISA DATA 

1. Partisipasi Masyarakat  Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Kelurahan Bukit Cermin Kota 

Tanjungpinang Tahun 2012 – 2013 

Secara harfiah partisipasi berarti turut berperan serta dalam suatu kegiatan. Partisipasi 

dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara 

aktif dan sukarela, baik karena alasan dalam dirinya (intrinsic) maupun dari luar dirinya (ekstrinsik) 

dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan2 

Partisipasi masyarakat adalah manusia yang bekerjasama dengan manusia yang lainnya 

secara berkelompok dan dalam waktu yang cukup lama serta secara sadar untuk berkontribusi 

secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari pengambilan keputusan dan 

perencanaan, pelaksanaan, memanfaatkan hasil dan pemeliharaan.  

Dalam buku pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan ( 2008 : 59 ) menyatakan 

partisipasi masyarakat yaitu masyarakat diajak untuk secara aktif mengikuti dalam setiap 

proses/tahapan kegiatan pembangunan di wilayahnya dan secara bersama-sama menjalankan 

pembangunan diwilayah tersebut. 

Seperti yang dijelaskan oleh Zulkarnain Nasution, bahwa partisipasi dibagi dalam 3 (tiga) 

jenis proses/tahapan yaitu, Pertama Partisipasi dalam proses merencanakan dan memutuskan. 

Tahap ini menyangkut perencanaan program pembangunan apa yang akan dilaksanakan masyarakat 

yang terkait dengan kebutuhan utama masyarakat. Pada tahap ini masyarakat diminta 

menyampaikan pendapat, pemikiran dan saran terhadap rencana-rencana program pembangunan 

diwilayahnya. Kedua, Partisipasi dalam pelaksanaan. Tahap ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan 

masyarakat dalam memberikan konstribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang dapat 

berwujud tenaga, uang, barang, material ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan 

pembangunan diwilayahnya. Dalam hal ini yang penting adalah kesediaan masyarakat dalam 

membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa berarti 

harus mengorbankan kepentingan dirinya sendiri. Dan Ketiga, Partisipasi dalam memanfaatkan hasil, 

tahap ini mengandung arti bahwa setiap usaha manusia dalam pembangunan ditujukan untuk 

kepentingan dan kesejahteraan bersama anggota masyarakat. Sebab itu, anggota masyarakat berhak 

berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada.  

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti 

berusaha untuk menggali tentang bagaimana pertisipasi  masyarakat dalam 3 (tiga) jenis 

                                                           
2
 Asep Syamsul M. Romli, Karekteristik Media Sosial, Bandung, Alpaberta 



proses/tahapan kegiatan yang ada dalam kegiatan PNPM-Mandiri Perkotaan di Kelurahan Bukit 

Cermin, karena peneliti menilai masih ada penerima manfaat ekonomi perguliran program PNPM 

Mandiri Perkotaan yang bukan termasuk dalam kategori masyarakat miskin, serta pemeliharaan dan 

perawatan infrastruktur yang seharusnya menjadi tanggungjawab bersama terabaikan setelah 

pelaksanaan kegiatan telah selesai. Jika dalam program PNPM Mandiri Perkotaan lebih menekankan 

pada keterlibatan atau partisipasi masyarakat terutama masyarakat miskin, baik itu dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan tentunya permasalahan seperti yang telah disebutkan 

diatas tidak perlu terjadi 

Adapun indikator yang peneliti lakukan adalah menggunakan pedoman wawancara terhadap 

target informan yang akan diteliti dengan menggunakan Sampling purposive yang dilakukan dengan 

pengambilan sampel dengan sudah ada tujuannya. Indikator-indikator pendekatan yang menjadi 

daftar wawancara antara lain:  

2. Partisipasi dalam proses merencanakan  

Partisipasi dalam tahap ini, menyangkut perencanaan program pembangunan apa yang akan 

dilaksanakan masyarakat yang terkait dengan kebutuhan utama masyarakat. Pada tahap ini 

masyarakat diminta menyampaikan pendapat, pemikiran dan saran terhadap rencana-rencana 

program pembangunan diwilayahnya. Maksud partisipasi pada tahapan ini yaitu agar masyarakat 

secara bersama – sama berdiskusi untuk dapat menyampaikan kebutuhan utama dilingkungannya 

dan siapa saja penerima manfaat yang berhak untuk menerimanya, dan bagaimana teknis 

pelaksanaannya, sehingga hasil yang diharapkan adalah kebutuhan utama yang diusulkan memang 

merupakan kebutuhan yang paling prioritas untuk dilaksanakan dan penerima manfaat dari kegiatan 

ini adalah benat-benar masyarakat miskin yang membutuhkan dilingkungannnya.  

D. P E N U T U P 

1.  Kesimpulan 

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dilapangan dengan menggunakan 

indikator yang telah peneliti tentukan, maka dalam penelitian ini peneliti berkesimpulan:  

1. Dalam hal berpartisipasi dan menyampaikan pendapat/pemikiran, bahwa partisipasi 

masyarakat Kelurahan Bukit Cermin dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh PNPM 

masih sangat minim, termasuk partisipasi dari kepengurusan PNPM itu sendiri, 

dikarenakan minimnya informasi tentang pertemuan tersebut kepada masyarakat, juga 

dikarenakan penjadwalan pertemuan yang pertepatan dengan hari kerja 

warga/masyarakat,  keterlibatan warga Kelurahan Bukit cermin dalam berpartisipasi 

dalam tahapan perencanaan hanya sebatas ketua RT atau RW saja, sedangkan dalam 



petunjuk teknis didalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah keterlibatan warga terutama 

warga miskin lebih diutamakan, sedangkan kehadiran beberapa warga yang hadir dalam 

pertemuan tersebut hanya sekedar datang, mendengar dan pulang. Sedangkan partisipasi 

masyarakat dalam menyampaikan pendapat / usulan masih didasari atas dasar pesismistis 

jika apa yang mereka usulkan dan mereka sarankan tidak diakomodir dalam kegiatan 

PNPM Mandiri Perkotaan.  

2. Kontribusi  dan swadaya masyarakat, bahwa kontribusi dan swadaya masyarakat 

masih bersifat lokal dan minim pada tahap pelaksanaan kegiatan baik itu pelaksanaan 

kegiatan lingkungan/fisik, sosial maupun ekonomi. Dari segi kegiatan 

lingkungan/fisik swadaya yang yang dimunculkan masih bersifat normatif seperti 

peralatan untuk bekerja, makanan dan minuman, serta tenaga (gotong royong), 

swadaya yang muncul pada kegiatan fisik/lingkungan bersumber dari lokasi dimana 

kegiatan pelaksanaan berlangsung dan munculnya swadaya yang bersifat lokal 

tersebut muncul atas kepedulian dari tokoh masyarakat sekitar. Sedangkan 

pelaksanaan kegiatan yang berbasis pada kegiatan sosial swadaya yang muncul lebih 

dominan dari kepengurusan PNPM itu sendiri dan hanya sebatas swadaya dalam 

bentuk tenaga, sedangkan kegiatan yang berbasis pada kegiatan ekonomi peneliti 

berkesimpulan tidak ada swadaya sama sekali, dan hanya mengandalkan bantuan 

finansial yang dianggarkan untuk bantuan perguliran yang dialokasikan oleh 

pemerintah. 

3. Pemanfaatan hasil kegiatan material/fisik, sosial dan pribadi, bahwa partisipasi 

masyarakat dalam pemanfaatan hasil kegiatan sudah maksimal tetapi tidak berkelanjutan, 

penginformasian yang masih sangat minim tentang apa-apa saja yang akan dilaksanakan 

dan apa yang akan dilakukan jika kegiatan tersebut sudah dilaksanakan hanya diketahui 

oleh lingkup pengurus PNPM Mandiri Perkotaan serta masyarakat yang hadir pada 

pertemuan perencanaan. Dari segi sosial, khususnya gizi lansia penerima manfaat 

memang tepat sasaran yakni para lansia dari keluarga yang tidak mampu, Selain itu dari 

segi ekonomi perguliran, verifikasi penerima manfaat perguliran masih kurang valid 

dikarenakan masih adanya warga yang tidak termasuk dalam kategori miskin yang 

menerima dana perguliran, dan bagi warga yang menerima manfaat perguliran juga tidak 

menggunakan dana perguliran itu sebagaimana mestinya. Sementara dari segi 

lingkungan, kelompok pekerja hanya sebatas mengerjakan kegiatan diwilayahnya, 

menerima upah terhadap apa yang telah dikerjakannya, tanpa ada pembekalan untuk 

menjaga dan merawat apa yang telah dilaksanakannya. 



2. Saran-saran 

Sehubungan masih minimnya kehadiran warga dalam pertemuan yang diselenggarakan 

oleh PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Bukit Cermin, masih minimnya kontribusi swadaya dari 

masyarakat dan masih bersifat ke lokal, serta masih kurang telitinya verifikasi terhadap 

pemanfaatan dana perguliran, dan keberlanjutan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, 

maka penulis mengemukakan saran-saran yaitu: 

1. Agar partisipasi masyarakat meningkat terutama dalam hal perencanaan kegiatan yang 

nantinya akan dilaksanakan diwilayahnya, serta untuk membangkitkan partisipasi 

masyarakat untuk menyampaikan usulan, gagasan, dan pendapat maka diharapkan 

penginformasian yang lebih merata sampai ketingkat basis yaitu RT dan RW dengan 

rentang waktu penyampaian yang sifatnya tidak mendesak dan dijadwalkan pada saat-saat 

warga/masyarakat tidak dalam jam bekerja, selain itu peran stakeholder dan fasilitator 

juga harus ditingkatkan untuk memancing masyarakat untuk menyampaikan usulan, 

gagasan, dan pendapat untuk pembangunan diwilayahnya sendiri.  

2. Agar kontribusi swadaya masyarakat muncul secara maksimal dan tidak bersifat lokal, 

maka perlu ditanamkan pada masyarakat bahwa seberapa penting dan perlunya kegiatan 

yang akan dilaksanakan nantinya. Dalam hal ini fasilitator pendamping kelurahan harus 

merangkul tokoh-tokoh masyarkat dan tokoh panutan di masyarakat, untuk memberikan 

arahan dan pencerahan kepada masyarakat tentang seberapa pentingnya kontribusi 

swadaya dari mereka sebagai wujud kepedulian dan partisipasi mereka terhadap 

pembangunan wilayahnya sendiri. 

3. Agar pemanfaatan menjadi lebih merata dan tepat sasaran yaitu dimanfaatkan bagi 

kelompok sasaran atau masyarakat miskin, maka pengurus PNPM Kelurahan Bukit 

Cermin di dampingi oleh fasilitator pendamping dalam hal memverifikasi kegiatan 

diharapkan secermat mungkin, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemanfaatan, 

selain itu pembekalan pengetahuan juga harus disampaikan pada penerima manfaat dan 

juga kelompok pelaksana dilapangan, sebelum pelaksanaan dimulai, tentang sifat 

keberlanjutan dari pelaksanaan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan.  

4. Masyarakat Kelurahan Bukit Cermin harus lebih pro aktif terhadap kegiatan yang belum 

dan akan terlaksana diwilayahnya, tidak menunggu dan berpangku tangan terhadap 

program yang ada, keaktifan masyarakat dalam mengikuti program PNPM Mandiri 



Perkotaan merupakan wujud keseriusan dari masyarakat untuk mengembangkan dan 

melepaskan mereka dari belenggu kemiskinan. 

5. Peran dari pendamping kelurahan harus lebih ditingkatkan dan tiada bosa-bosannya untuk 

memberikan bimbingan, arahan dan pembelajaran kepada masyarakat. Karena di dalam 

PNPM bimbingan yang paling mendasar adalah bertambahnya pengetahuan warga 

terutama warga miskin untuk dapat merancang dan melaksanakan kegiatan. Karena 

dengan penguasaan bimbingan dasar tersebut dapat dijadikan sebagai modal dan 

landasan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan untuk dirinya sendiri bahkan 

untuk pengetasan kemiskinan didaerahnya. 

6. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang panjang, dengan satu atau dua kali 

pertemuan atau bimbingan proses pemberdayaan tidak akan berhasil, keuletan, ketelitian, 

kesabaran serta keprofesionalan menjadi beberapa faktor kunci keberhasilan dalam proses 

pemberdayaan. 
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