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ABSTRAK 

 

Pada tahun 2014, alokasi bantuan diberikan untuk MP3KI sebesar Rp 6 miliar untuk 

tiga kota/kabupaten. Yaitu di Batam, Karimun dan Tanjungpinang. Kecamatan Bukit 

Bestari menjadi proyek percontohan (pilot project) Master Plan Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) dari pusat. Bukit Bestari merupakan 

satu dari 14 lokasi pilot project program ini di seluruh Indonesia.Kegiatan MP3KI ini 

melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang ada di lokasi PNPM Mandiri 

Perkotaan didukung seluruh pihak terkait dari tingkat provinsi, kota/kabupaten, kecamatan 

hingga kelurahan.  

 PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program bertujuan  mengentaskan 

kemiskinan melalui peningkatan akses masyarakat miskin  terhadap perumahan dan 

permukiman yang berkualitas  di perkotaan memiliki  wadah dalam memperjuangkan 

aspirasi dan kebutuhan mereka serta mampu mempengaruhi keputusan kebijakan publik 

dalam bidang perumahan dan permukiman. Salah satu prinsip yang dilaksanakan dalam 

PNPM Mandiri Perkotaan adalah prinsip partisipatif (peran serta). 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi 

penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bukit Bestari dengan pertimbangan dipilihnya lokasi 

penelitian karena Kecamatan Bukit Bestari menjadi proyek percontohan (pilot project) 

Master Plan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) dari pusat.  

Kesimpulan yang diperoleh di penelitian ini adalah bahwa peran serta masyarakat 

Kecamatan Bukit bestari di setiap kelurahan dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh 

PNPM baik. Kontribusi dan swadaya masyarakat sudah baik dimana pada tahap 

pelaksanaan kegiatan fisik masyarakat ikut hadir dan ikut melaksanakan gotong royong 

pembuatan infrastruktur seperti bedah rumah ataupun MCK.  

 

Kata Kunci : Peran serta, Pemberdayaan, PNPM-MP 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

In 2014,batam,the allocation of aid is given to MP3KI about 6 billion rupiah to 

three district,they are Batam,Karimun and Tanjungpinang.Bukit bestari district become the 

pilot project of master plan for accelerating poverty reduction from the central Bukit 

bestari is one of 14 pilot project location around Indonesia.This MP3KI activity involes 

bodies of the community’s self-reliance (BKM) which is locared in PNPM Mandiri 

urban,and it is sypported by many sectors from provincial level,district,sub district and 

urban village. 

PNPM Mandiri urban is one of the program that has the goal to alleviate proverty 

throught improving the access of poor people to housting and quality of settlement in urban 

areas and it s a pleace for enforcing aspirations and their needs,and it can influence the 

decision of public policy in housing and settlement one of the principa that is held in PNPM 

Mandiri urban is participative principle. 

Research methodology that is used is descriptivequalitative research.the location of 

this research is in Bukit bestari district project,Master plan of accelerating proverty 

reduction in Indonesia (MP3KI) from rhe center. 

The condusion of this research is that the active role of society contribution of 

society is good enoughnwhereas in this step,in this activity the society attend and held 

“gotong royong” to make house or rest room. 

 

Key Words : active role , empowerment , pnpm-mp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PRPGRAM NASIONAL 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI 

KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2012 – 2014 

 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan 

dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses 

terhadap pendidikan dan pekerjaan.  

Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak 1998 – 2011 terus menurun. 

 Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi 

kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan 

maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukan bahwa program-program 

penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek 

positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak 

dasar mereka. 

Dalam lingkup ini, Indonesia dengan kondisi perekonomiannya yang belum stabil dan 

mayoritas rakyatnya yang masih hidup dalam jurang kemiskinan relatif maupun absolut, 

kelaparan merupakan ancaman yang nyata bagi kesejahteraan bangsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafik 1.1 

Penurunan angka kemiskinan di Indonesia sejak 1998 – 2010 

 

     Sumber data BPS tahun 2014 

 

Kendati Indonesia adalah negara yang paling berhasil menurunkan angka kemiskinan, 

akan tetapi masih terdapat disparitas antar provinsi. Ada provinsi yang berhasil 

menurunkan prosentase penduduk miskinnya dengan cepat dan ada pula yang lambat. 

Gambar 1.2 berikut menggambarkan profil kemiskinan beberapa provinsi di Indonesia 

tahun 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Grafik 1.2 

Profil Kemiskinan Per Provinsi Tahun 2011 

  
Sumber data BPS 2014 

 

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan Indonesia setiap tahunnya. 

Selain itu, instansi ini juga mengukur indeks kedalaman kemiskinan (IKK) dan indeks 

keparahan kemiskinan di dalam negeri. Kepala BPS Suryamin mengatakan indeks 

kedalaman kemiskinan naik dari 1,75% (Maret 2013) menjadi 1,89%. Kemudian 

indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,43% (Maret)menjadi 0,48%. Hal ini berarti 

tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia semakin parah. Sebab berada menjauhi 

garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar. 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi 

sumber daya alam yang melimpah. Kondisi alam yang beriklim tropis dan kekayaan 

lahan yang luas, sangat memungkinkan bagi negara ini untuk maju dan berkembang 

menjadi salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang tinggi dan bukan 

sebaliknya. 

Pembangunan di Indonesia menurut Rintuh dan Miar (2005:129) selama ini dinilai 

salah, karena pembangunan tidak berpusat kepada pembangunan agribisnis sebagai 

kekuatan utama bangsa ini tetapi lebih mengedepankan kepada pembangunan 



 

 

industrialisasi yang menggeser lahan pertanian menjadi lahan industri dan 

pemukiman. Sehingga untuk memulihkan perekonomian bangsa ini, pemerintah 

kembali melakukan pengembangan pembangunan dibidang agribisnis terutama di 

usaha mikro. Beragam program dicanangkan oleh pemerintah untuk memulihkan 

kondisi perekonomian Bangsa Indonesia sejak merdeka. Diantaranya yaitu program 

penggemukan sapi potong, program one vilage one product ( satu desa satu produk), 

Bantuan Langsung Tunai (BLT), PNPM Mandiri, pelatihan keahlian dan keterampilan 

masyarakat produktif, pemberian kredit lunak, bantuan perahu dan alat tangkap ikan 

bagi nelayan, rehabilitasi rumah kumuh, dan lain sebagainya. Kesemuanya merupakan 

program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka mengurangi dan mengayomi 

penduduk miskin. Tulisan ini akan membahas salah satu program pengentasan 

kemiskinan di Indonesia yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri 

Perkotaan (PNPM-MP) khususnya yang dilaksanakan di Kecamatan Bukit Bestari 

Kota Tanjungpinang. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk kota Tanjungpianng 

mengalami kenaikan yang berarti. Pada tahun 2003, jumah penduduk sebesar 160.705 

jiwa, dengan tingkat pertumbuhan 0,13 persen pada tahun 2004 jumlah penduduk 

Tanjungpinang menjadi 160.918 jiwa. Dan pada tahun 2005 dengan tingkat 

pertumbuhan 4,16 % penduduk kota Tanjungpinang menjadi 167.611 jiwa. Jumlah 

penduduk, sebaran dan kepadatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 1.1 

Tabel Luas Wilayah, Penduduk dan Kepadatan Penduduk 

Kecamatan Luas/Area Penduduk Kepadatan/km
2
 

1. Tanjungpinang Kota 

2. Tanjungpinang Barat 

3. Bukit Bestari 

4. Tanjungpinang Timur 

69,0 

83,5 

52,5 

34,5 

53,540 

44,317 

18,987 

50,767 

776 

531 

362 

1.472 

2005 

2004 

2003 

2002 

2001 

239,5 

239,5 

239,5 

239,5 

239,5 

167.611 

160.918 

160.705 

158.649 

146.603 

700 

672 

672 

662 

612 

 

  Sumber internet: http:// www.google.co.id  Tabel luas wilayah kota Tanjungpinang. 

Program pengentasan kemiskinan bukan hal baru sebab sudah lama dilaksanakan mulai dari 

pemerintah pusat hingga daerah. Jika program itu direncanakan dengan baik dan dilaksanakan 

secara terpadu, maka pemerintah optimistis jumlah warga miskin mengalami penurunan yang 

signifikan. Dinas yang terkait dengan program pengentasan kemiskinan antara lain Dinas Sosial, 

Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Jika dinas-dinas terkait merencanakan program secara 

maksimal dan dilaksanakan secara terpadu, maka anggaran yang disediakan pemerintah dapat 

dipergunakan secara maksimal. Kecamatan Bukit Bestari menjadi proyek percontohan (pilot 

project) Master Plan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) dari pusat. 

Bukit Bestari merupakan satu dari 14 lokasi pilot project program ini di seluruh Indonesia. 

http://www.google.co.id/


 

 

Pada tahun 2014, alokasi bantuan diberikan untuk MP3KI sebesar Rp 6 miliar untuk tiga 

kota/kabupaten. Yaitu di Batam, Karimun dan Tanjungpinang. Disamping untuk mendukung dan 

mengimbangi rencana besar pembangunaan ekonomi yang terintegrasi dalam Program Master 

Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi di Indonesia (MP3EI). Untuk melihat penerapan 

pendekatan MP3KI, Pemerintah dibawah koordinasi Bappenas telah melaksanakan quick wins 

MP3KI di lokasi percontohan. Lokasi quick wins, paparnya, adalah wilayah atau kawasan di 

Indonesia yang dipilih menjadi lokasi percontohan untuk menerapkan berbagai pendekatan 

MP3KI dalam rangka percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan.  

Kegiatan MP3KI ini melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang ada di 

lokasi PNPM Mandiri Perkotaan didukung seluruh pihak terkait dari tingkat provinsi, 

kota/kabupaten, kecamatan hingga kelurahan. Tingkat provinsi terdiri dari Satker PBL 

Provinsi, Dinas PU dibantu oleh konsultan (KMW). Tingkat kabupaten/ kota terdiri dari 

Satker PIP dan PPK P2KP dibantu oleh Tim Korkot. Tingkat kecamatan terdiri dari unsur 

kecamatan dibantu oleh Tim Fasilitator. Sedangkan untuk tingkat kelurahan/desa terdiri dari 

BKM/LKM/UPL, perangkat kelurahan/desa, dan relawan dibantu oleh fasilitator. 

 Badan Pusat Statistik BPS telah menetapkan 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin. 

Kriteria ini menjadi prioritas Pemko Tanjungpinang dalam memberikan bantuan kepada 

rumah tangga yang memiliki ciri runah tangga miskin, yaitu :  

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m
2
 per orang. 

2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu 

    murahan. 

3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas  

     rendah/tembok tanpa diplester. 

4.Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah 

     tangga lain. 

5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air  



 

 

     hujan. 

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak  

     tanah. 

8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. 

9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. 

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas  

       lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan,      

       atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per     

              bulan. 

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidaksekolah/tidak tamat  

      SD/hanya SD. 

14.Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp  

      500.000, seperti : sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal     

       motor, atau barang modal lainnya. 

Hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang terhadap rumah tangga miskin 

(RTM) di Kota Tanjungpinang pada akhir 2008 menunjukkan penurunan jumlah warga 

miskin dibandingkan survei yang dilakukan 2005. Penurunan jumlah tersebut dari 6376 RTM 

menjadi 5869 RTM. Penurunan jumlah RTM dalam bentuk angka ini menjadi acuan 

pemerintah apakah program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan itu berhasil atau 

tidak. Kekurangannya adalah tidak adanya data secara jelas dan rinci program mana yang 

paling efektif dalam mengurangi masyarakat miskin, karena sepertinya semua program 

tersebut berperan secara bersama-sama dalam mengurangi kemiskinan di KotaTanjungpinang. 

Berdasarkan gejala yang ditemui, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan 

penelitian lebih lanjut dan diberi judul dengan, yaitu : 



 

 

“Peran Serta Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-

Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang 

Tahun 2012 – 2014.“ 

1.2 Perumusan  Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana 

peran serta masyarakat dalam  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri 

Perkotaan (PNPM-MP) di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kecamatan Bukit 

Bestari Kota Tanjungpinang. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat 

sebagai berikut : 

1.Sebagai rekomendasi dan bahan masukan kepada masyarakat di Kecamatan Bukit Bestari, 

agar peran serta dan kepedulian masyarakat pada program PNPM- Mandiri Perkotaan periode 

selanjutnya lebih ditingkatkan. 

2.Sebagai tambahan motivator pada masyarakat untuk berperan serta dalam segala bentuk 

tahapan PNPM – Mandiri Perkotaan. 

3.Sebagai acuan bagi peneliti berikutnya yang meneliti masalah yang sama. 

4.Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan serta memperbanyak 

khasanah perbendaharaan Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan. 

1.5 Kerangka Teori 

A. Definisi Kemiskinan 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan 

dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses 

terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang 



 

 

memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya 

dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang 

telah mapan,dll. 

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: 

1.Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, 

sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai 

situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. 

2.Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan 

ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan 

informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup 

masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran 

kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya. 

3.Gambaran tentang kurangnya penghasilan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di 

sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. 

Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara 

halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang. 

B. Konsep kemiskinan 

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multi dimensional yang mencakup politik, 

sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin 

adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana lingkungan yang memadai dengan 

kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dari standar kelayakan dan mata pencaharian 

yang tidak menentu. Dimensi ekonomi misalnya rendahnya penghasilan sehingga tidak 

mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sampai batas yang layak. Pendapat 

Schiller (dalam Soetrisno 2001:78), menyatakan bahwa, esensi kemiskinan adalah 

menyangkut kemungkinan orang atau keluarga miskin untuk melangsungkan dan 

mengembangkan kegiatan perekonomian dalam upaya meningkatkan taraf kehidupannya”. 



 

 

Selanjutnya Bayo Ala (2001:92), mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok”. 

Mengacu pada pendapat tersebut diketahui, esensi kemiskinan adalah menyangkut 

kemungkinan orang atau keluarga miskin untuk melangsungkan dan mengembangkan 

kegiatan perekonomian (mendapatkan pendapatan) dalam upaya meningkatkan taraf 

kehidupannya Satria (2002:98), menyatakan bahwa “ Defenisi kemiskinan, dapat dilihat dari 

2 (dua) ukuran, yaitu: 

1.Kemiskinan absolute 

Yaitu kemiskinan yang dilihat dari ukuran garis kemiskinan (Poverty Line), garis kemiskinan 

berbeda-beda tergantung kepada institusi yang mengeluarkannya, misal Bank Dunia, BPS dan 

lain-lain. Contoh kriteria masyarakat miskin menurut Badan Pusat Statistik yang menetapkan 

masyarakat miskin berdasarkan tempat tinggal, luas bangunan rumah, bahan bangunan dari 

rumah, pendidikan, pendapatam, kalori makanan 

2.Kemiskinan relatif. 

Yaitu kemiskinan yang diukur dengan membandingkan satu kelompok  

pendapatan dengan pendapatan kelompok lainnya. Misalnya satu kelompok nelayan 

berpenghasilan satu juta rupiah perbulan, jelas mereka tidak termasuk kedalam golongan 

miskin jika digunakan ukuran garis kemiskinan, namun bisa jadi nelayan tersebut dikatakan 

miskin jika dibandingkan dengan pendapatan kelompok lainnya”. 

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa, kemiskinan itu tergantung kepada pendekatan 

apa yang digunakan untuk melihatnya, apakah ukuran yang ditetapkan badan-badan tertentu 

atau perbandingan pendapatan yang diperoleh masyarakat. Sehubungan dengan penelitian 

yang dilakukan ini kemiskinan itu ditentukan dari ukuran atau kriteria yang di keluarkan oleh 

Biro Pusat Statistik Indonesia. 

 

 



 

 

C. Pemberdayaan Masyarakat 

Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma baru pembangunan, yang memiliki 

karakteristik dengan berfokus kepada rakyat (people centered), partisipatif (participatory), 

memberdayakan (empowering) dan berkesinambungan (sustainable). Karena itu konsep ini 

merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang di dalamnya mencakup nilai-nilai 

sosial. Kartasasmita (2000:45), “ dasar pandangannya adalah upaya yang dilakukan harus 

diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Pada 

aspek dan sisi yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan nilainya dengan upaya 

mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, atau memberdayakannya”.  

Pendapat Paul (dalam Adi, 2003:78), menyatakan bahwa “ pemberdayaan berarti 

pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan 

kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil 

pembangunan”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsep pemberdayaan diperlukan adanya 

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam serta pengamanan akses 

sumber daya alam secara berkelanjutan, serta adanya partisipasi dalam arena politik 

masyarakat untuk memperbesar pengaruh terhadap proses dan hasil pembangunan. 

Kartasasmita (2000:50-52), menyatakan bahwa :“ Upaya pemberdayaan masyarakat dapat 

dilakukan melalui :  

(1). Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang 

(enabling). Dengan titik tolak bahwa setiap manusia dan masyarakat pada dasarnya memiliki 

potensi yang dapat dikembangkan. Jadi, pemberdayaan itu adalah merupakan upaya untuk 

membangun dan mengembangkan potensi tersebut dengan cara mendorong (encourage), 

memotivasi dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya.  

(2). Memperkuat potensi atau daya masyarakat (empowering). Untuk memperkuat potensi 

atau daya masyarakat itu diperlukan langkah-langkah positif yang nyata, dalam wujud 

penyediaan berbagai input yang dibutuhkan dan pembukaan akses pada berbagai peluang 

(opportunities) yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. Dalam konteks 

ini, upaya yang amat penting dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat 



 

 

kesehatan serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi, misalnya modal, teknologi, 

informasi, lapangan kerja dan pasar.  

(3). Memberdayakan juga berarti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah 

yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. 

Oleh karena itu dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan keberpihakkan 

kepada yang lemah harus dilihat sebagai upaya pencegahan terjadinya persaingan yang tidak 

sehat atau tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah”.  

Berdasarkan kepada pendapat tersebut diketahui, berapa pendekatan yang dapat dilakukan 

dalam upaya pemberdayaan masyarakat, seperti menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 

oleh masyarakat dan dengan memberikan perlindungan dan keberpihakkan kepada masyarajat 

yang lemah tersebut.  

1.6  Konsep Operasional 

Konsep operasional digunakan untuk mempermudah memberikan landasan dalam 

penelitian, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan konsep yang akan dioperasionalkan, 

agar konsep yang nantinyaakan digunakandalam penelitian tidak terjadi salah tafsir serta 

memberikan penjelasan yang lebih terarah. 

Kerangka konsep yang akan dioperasionalkan mengacu kepada pendapat Zulkarnain Nasution 

(2009 : 42) membagi partisipasi dalam 3 (tiga) jenis partisipasi (peran serta) yaitu : 

1. Partisipasi (peran serta) dalam proses merencanakan dan memutuskan.  

Partisipasi di dalam tahap ini menyangkut perencanaan program pembangunan apa yang 

dilaksanakan masyarakat yang terkait dengan kebutuhan utama di Kecamatan Bukit Bestari. 

Indikator yang akan diteliti yaitu : bentuk partisipasi masyarakat, menyampaikan 

pendapat/pemikiran, menentukan program kegiatan.  

2. Partisipasi (peran serta) dalam pelaksanaan. 

Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat 

Kecamatan Bukit Bestari dalam memberikan konstribusi guna menunjang pelaksanaan. 



 

 

Indikator yang akan diteliti yaitu : Kontribusi masyarakat yang diberikan dalam tahap 

pelaksanaan : tenaga, uang, dan barang. 

3. Partisipasi (peran serta) dalam memanfaatkan hasil 

Partisipasi di dalam tahap ini menyangkut untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama 

anggota masyarakat. Sebab itu,  anggota masyarakat berhak berpartisipasi dalam menikmati 

setiap usaha bersama yang ada. Indikator yang akan diteliti yaitu : manfaat secara matrialnya 

(infrastruktur),manfaat secara pribadi (Pinjaman Modal Usaha, Pelatihan keterampilan,dan 

Bantuan Sembako).  

1.7 Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, Moeleong 

(2005:35), menyatakan bahwa ”analisa data kualitatif adalah proses pengorganisasian dan 

pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satuan uraian dasar, sehingga dapat 

dikemukakan tema seperti yang disarankan data”. 

Langkah analisanya yaitu melakukan upaya mereduksi data, berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Melakukan 

upaya penyajian data-data penelitian, yang dilakukan dalam bentuk uraian-uraian singkat, 

bagan hubungan antar kategori serta melakukan penarikan kesimpulan dan melakukan 

verifikasi data. 

2. Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bukit Bestari dengan pertimbangan dipilihnya 

lokasi penelitian karena Kecamatan Bukit Bestari menjadi proyek percontohan (pilot project) 

Master Plan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) dari pusat. Bukit 

Bestari merupakan satu dari 14 lokasi pilot project program ini di seluruh Indonesia. 

3. Informan 

a. Informan: orang yang memberikan informasi dan memberikan keterangannya karena 

dipancing oleh pihak peneliti (Suharsimi, 2006:146). Kategori informan dalam penelitian : 



 

 

1. Penerima Manfaat adalah keluarga miskin yang di identifikasi oleh masyarakatnya sendiri 

dan disepakati serta ditetapkan bersama oleh ketua masyarakat ( RT atau RW) dan kecamatan 

untuk mendapat bantuan.  

2. Pengurus PNPM adalah orang yang ditunjuk oleh RT atau RW mewakili daerahnya untuk 

duduk sebagai fasilitator di PNPM.  

3. Masyarakat umum adalah kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama   untuk 

mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. 

4. Ketua RT atau RW. 

5. Kepala Kecamatan Bukit Bestari. 

 

4. Jenis dan Sumber Data 

1) Data Primer: data yang diperoleh langsung dari informan dengan menggunakan wawancara 

tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri 

Perkotaan di Kecamatan Bukit Bestari. 

2) Data Sekunder: data yang diperoleh dengan tidak melalui wawancara namun melalui 

dokumen-dokumen dan literatur, buku pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, data 

dari kecamatan seperti Monografi Kecamatan Bukit Bestari, struktur organisasi dan tata 

Kerja, serta buku-buku teori dan sebagainya yang menunjang dan berkaitan dengan masalah 

penelitian. 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Untuk menghimpun data yang diperlukan maka dipergunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

a) Observasi atau pengamatan 

Obesrvasi atau pengamatan dilakukan untuk mengetahui apakah informan yang diteliti cukup 

tepat untuk memenuhi kebutuhan dalam penelitian ini, pada waktu pengumpulan data di 

lapangan peneliti juga akan ikut berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan. 

b) Wawancara  



 

 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.(Bungin,2009:108). 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data secara langsung dari informan, yakni warga 

masyarakat khususnya di Kecamatan Bukit Bestari serta data hasil wawancara dari informan 

Kecamatan yakni Kepala Kecamatan Bukit Bestari. Alatnya dengan menggunakan pedoman 

wawancara yaitu pertanyaan yang disusun secara sistematis yang berguna sebagai pedoman 

untuk melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan. 

c) Dokumenter 

Dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan 

dokumenter yang terdiri dari buku-buku dokumen pemerintah. Bahan-bahan dokumenter 

berupa buku-buku bacaan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, Program PNPM 

Mandiri Perkotaan serta Monografi Kecmatan Bukit Bestari. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Winartha 

(2006:155) yaitu metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, 

dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil 

wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.  

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

Kajian Teori 

 

2.1 Peran serta Masyarakat 

Peran serta atau partisipasi  berasal dari bahasa Inggris yaitu “Participation adalah 

pengambil bagian atau pengikutsertaan. Menurut Suryibroto (2002 : 279) peran serta  adalah suatu 

keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab di 

dalamnya. Dalam definisi 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. 

Peran serta dapat didefinisikan secara luas sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan 

masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alas an dalam dirinya (intrinsic) maupun dari 

luar dirinya (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan Moeliono dalam 

Adi Fahrudin (2007 : 36). 

Adapun maksud di atas peran serta masyarakat dapat diartikan juga sebagai suatu cara 

melakukan interaksi antara dua kelompok yaitu seperti kelompok yang selama ini tidak 

diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan, sekarang dapat dilibatkan kembali. Fungsi 

mereka bisa dijadikan auara atau masukan yang dapat menentukan kesejahteraan yang mereka 

inginkan selama ini. Apa yang ingin dicapai dengan adanya peran serta adalah menngkatnya 

kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung 

dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pemgambilan 

keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. 

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

serta) sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaa seseorang didalam siatuasi kelompok 

yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai 

tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. 

Maksud pendapat di atas peran serta atau 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 menerapkn seni peran serta di dalamnya. 

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

bahwa sebenarnya peran serta merupakan keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih 

daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas apa saja. Pentingnya peran serta masyarakat 

merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap 

masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek yang 

ada di wilayahnya akan gagal, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 

pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka 

akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap 

proyek tersebut, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 

pembangunan masyarakat mereka sendiri. 

Menurut Sutrisno dalam Zulkarnain Nasution (2009 : 16) membagi konsep partisipasi/ 

peran serta kedalam dua bagian yaitu : 

1. Partisipasi/peran serta adalah dukungan masyarakat terhadap  

rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan perencana. 

2. Partisipasi/peran serta adalah kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam 

merencankan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan 

yang telah dicapai. 

Menurut Uphoff, Kohen, dan Goldsmith dalam Zulkarnain Nasution (2009 : 16) 

menyatakan partisipasi/peran serta merupakan istilah deskriptif yang menunjukkan keterlibatan 

beberapa orang dengan sejumlah signifikan dalam berbagai siatuasi atau tindakan yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. 

Ada beberapa pengertian konsep partisipasi/peran serta menurut Mikkelson dalam 

Zulkarnain Nasution (2009 : 17) sebagai berikut : 

1.Partisipasi/peran serta adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa 

ikut serta dalam pengambilan keputusan. 



 

 

2.Partisipasi/peran serta adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat  untuk 

menanggapi proyek-proek pembangunan. 

3.Partisipasi/peran serta adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti      bahwa 

orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan   menggunakan kebebasannya 

untuk melakukan hal itu. 

4.Partisipasi/peran serta adalah pemantapan dialog antara masyarakat    setempat dengan 

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

memperoleh informasi mengenai konteks local dan dampak-dampak social. 

5.Partisipasi/peran serta adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan 

yang ditentukan sendiri. 

6.Partisipasi/peran serta adalah keterlibatan masyarakat dalam membangun diri, kehidupan 

dan lingkungan mereka. 

Zulkarnain Nasution (2009 : 42) membagi partisipasi/peran serta dalam 3 (tiga) jenis 

partisipasi yaitu : 

1). Partisipasi/peran serta dalam proses merencanakan dan memutuskan 

2). Partisipasi/peran serta dalam pelaksanaan 

3). Partisipasi/peran serta dalam memanfaatkan hasil 

     Dari 3 (tiga) jenis partisipasi/peran serta yang dijelaskan oleh Zulkarnain Nasution dapat 

dijabarkan uraian kegiatan yang akan dibahas yaitu : 

1). Partisipasi/peran serta 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 

di wilayahnya. 

2). Partisipasi/peran serta dalam pelaksanaan 

Tahap ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan konstribusi 

guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang dapat berwujud tenaga, uang, barang, material 

ataupun infromasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 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. 

3). Partisipasi/peran serta 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/berperan serta dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada. 

Peran serta atau partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai 

tanggungjawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan Sastroputro dalam Adi 

Fahrudin (2007 : 37). Maksudnya adalah peran serta itu tidak dating dari dorongan orang lain 

ataupun kelompok melainkan dari diri sendiri dan rasa kesadaran sendiri sehingga apa yang akan 

kita perbuat nanti dapat kita pertangungjawabkan dengan sungguh-sungguh dan ikhlas tanpa 

paksaan dari orang lain. 

Buku pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan (2008 : 59) menyatakan 

partisipasi/peran serta masyarakat yaitu masyarakat diajak untuk secara aktif Mengikuti dalam 

setiap proses pengambilan keputusan pembangunan di wilayahnya dan secara bersama-sama 

menjalankan pembangunan di wilayahnya. 

Berdasarkan beberapa definisi tentang partisipasi masyarakat di atas, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa peran serta 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, memnafaatkan hasil dan pemeliharaan. 

2.2 Pemberdayaan 

Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat merupakan penciptaan suasanan atau iklim 

yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, logika ini didasarkan pada asumsi bahwa 

setiap masyarakay pasti memiliki daya yang terkadang tidak disadari atau masih belum dapat 

diketahui secara nyata, oleh karena itu harus digali dan kemudian dikembangkan. 



 

 

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses dikarenakan 

serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah termasuk 

individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sedangkan sebagai tujuan adalah 

menunjuk pada keadaan dan hasil yang ingin dicapai oleh social masyaarakat. 

Berdasarkan Suharto (2009 : 58), bahwa pemberdayaan menunjuka pada kemampuan 

orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau 

kemampuan dalam : 

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom). 

b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan 

pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan 

c. Berpartisipasi/berperan serta dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang 

mempengaruhi. 

Suharto (2009 : 64-66), mengemukakan bahwa indicator-indikator pemberdayaan yang 

digunakan untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara  operasional adalah : 

a. Kebebasan mobilitas 

b. Kemampuan membeli komoditas kecil 

c. Kemampuan membeli komoditas besar 

d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga 

e. Kesadaran hukum dan politik 

Berdasarkan pengertian dan indikator-indikator tersebut, perbedayaan dalam perspektif 

pekerjaan sosial mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu : 

1) Dari tidak berdaya menjadi berdaya, 

2) Setelah berdaya kemudian menguat, 

3) Setelah menguat lalu dikembangkan. 

Pekerjaan sosial dalam upaya pemberdayaan tidak berhenti pada pencapaian 

kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari tetapi lebih pada 

peningkatan kapasitas individu tersebut agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya. 



 

 

Berdasarkan teori tentang pemberdayaan yang telah disebutkan di atas peneliti menarik 

kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 

mengembangkan kehidupannya dengan cara memahami akan diri dan potensinya dengan metode 

pendekatan dan pembelajaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan metode yang 

berkelanjutan ini, maka peran serta (partisipas) masyarakat dalam proses pemberdayaan menjadi 

nilai tambah dalam keberhasilan pemberdayaan itu sendiri. 

2.3 Kemiskinan 

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan 

dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat 

disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap 

pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami 

istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan 

evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan,dll. 

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: 

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, 

sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami 

sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. 

2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan 

ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan 

dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini 

mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. 

Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang 

lainnya. 

3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" 

di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh 



 

 

dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar 

profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang. 

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multi dimensional yang mencakup politik, 

sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin 

adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana lingkungan yang memadai dengan kualitas 

perumahan dan permukiman yang jauh dari standar kelayakan dan mata pencaharian yang tidak 

menentu. Dimensi ekonomi misalnya rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga sampai batas yang layak. Pendapat Schiller (dalam Soetrisno 

2001:78), menyatakan bahwa, esensi kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan orang atau 

keluarga miskin untuk melangsungkan dan mengembangkan kegiatan perekonomian dalam upaya 

meningkatkan taraf kehidupannya”. Selanjutnya Bayo Ala (2001:92), mendefinisikan kemiskinan 

sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok”. 

Mengacu pada pendapat tersebut diketahui, esensi kemiskinan adalah menyangkut 

kemungkinan orang atau keluarga miskin untuk melangsungkan dan mengembangkan kegiatan 

perekonomian (mendapatkan pendapatan) dalam upaya meningkatkan taraf kehidupannya Satria 

(2002:98), menyatakan bahwa “ Defenisi kemiskinan, dapat dilihat dari 2 (dua) ukuran, yaitu: 

1. Kemiskinan absolute 

Yaitu kemiskinan yang dilihat dari ukuran garis kemiskinan (Poverty Line),  

garis kemiskinan berbeda-beda tergantung kepada institusi yang mengeluarkannya, misal Bank 

Dunia, BPS dan lain-lain. Contoh kriteria masyarakat miskin menurut Badan Pusat Statistik 

yang menetapkan masyarakat miskin berdasarkan tempat tinggal, luas bangunan rumah, bahan 

bangunan dari rumah, pendidikan, pendapatam, kalori makanan. 

2. Kemiskinan relatif. 

Yaitu kemiskinan yang diukur dengan membandingkan satu kelompok pendapatan dengan 

pendapatan kelompok lainnya. Misalnya satu kelompok nelayan berpenghasilan satu juta rupiah 

perbulan, jelas mereka tidak termasuk kedalam golongan miskin jika digunakan ukuran garis 



 

 

kemiskinan, namun bisa jadi nelayan tersebut dikatakan miskin jika dibandingkan dengan 

pendapatan kelompok lainnya”. 

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa, kemiskinan itu tergantung kepada pendekatan 

apa yang digunakan untuk melihatnya, apakah ukuran yang ditetapkan badan-badan tertentu atau 

perbandingan pendapatan yang diperoleh masyarakat. Sehubungan dengan penelitian yang 

dilakukan ini kemiskinan itu ditentukan dari ukuran atau kriteria yang di keluarkan oleh Biro Pusat 

Statistik Indonesia. 

Badan Pusat Statistik (BPS) telah menetapkan 14 (empat belas) kriteria keluarga miskin. 

Kriteria ini menjadi prioritas Pemko Tanjungpinang dalam memberikan bantuan kepada rumah 

tangga yang memiliki ciri runah tangga miskin, yaitu :  

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m
2
 per orang. 

2.Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan. 

3.Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas  

     rendah/tembok tanpa diplester. 

4.Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga  lain. 

5.Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

6.Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air  

        hujan. 

7.Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak  

        tanah. 

8.Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. 

9.Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 



 

 

10.Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. 

11.Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 

12.Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan  

0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya 

dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan. 

13.Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidaksekolah/tidak tamat SD/hanya SD. 

14.Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000 seperti : 

sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang  modal lainnya. 

Berdasarkan beberapa teori kemiskinan yang telah dijelaskan di atas, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa kemiskinan adalah kondisi seseorang atau sekelompok orang deangn kondisi 

berasa di bawah garis nilai standar kebutuhan hidup minimum dikarenakan ketidakmampuan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumsi mendasar. 

2.4 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perkotaan  

(PNPM – MP )  

Organisasi pelaksana PNPM Mandiri Perkotaan merupakan suatu bagian dari pengelolaan 

program nasional PNPM Mandiri yang telah diatur dalam Pedoman Umum Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang diterbitkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri. 

Penyelenggaraan program PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan secara berjenjang dari tingkat 

nasional sampai tingkat kelurahan.  

1.Tingkat Nasional 

Penanggungjawab pengelolaan program tingkat nasional PNPM Mandiri Perkotaan adalah 

Departemen Pekerjaan Umum yang bertindak sebagai lembaga penyelenggara program (executing 

agency) yang dalam pelaksanaannya Menteri Pekerjaan Umum membentuk organisasi dan tata kerja 



 

 

Unit Manajemen Program P2KP (PMU-P2KP) melalui surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum, 

nomor: 358/KPTS/M/2008 tentang organisasi dan tata kerja Unit Manajemen Program 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (PMU-P2KP). PMU P2KP bertanggung jawab atas 

keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dengan tugas pokok melaksanakan koordinasi, 

pengendalian, monitoring, dan pembinaan teknis.  

2.Tingkat Provinsi 

Ditingkat Provinsi dikoordinasikan langsung oleh Gubernur setempat melalui Bappeda 

Provinsi dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM yang anggotanya terdiri dari pejabat 

instansi terkait daerah sebagai pelaksana ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum bidang Kecipta Karyaan 

dibawah koordinasi SNVT (Satker Non Vertikal Tertentu) PBL tingkat provinsi.  

3.Tingkat Kabupaten/ Kota 

Ditingkat Kota/kabupaten dikoordinasikan langsung oleh walikota/bupati setempat melalui 

Bapeda Kota/Kabupaten dengan menunjuk Tim koordinasi Pelaksanaan PNPM (TKPP). Pemkot/ 

kab dibantu oleh setker Kota/ Kabupaten yang diangkat menteri PU atas usulan Bupati/ Walikota. 

Dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan ditingkat Kota/ Kabupaten akan dilakukan oleh 

Koordinator Kota (Korkot) yang dibantu beberapa asisten korkot di bidang manajemen keuangan, 

teknik/ infrastruktur, manajemen, data dan penataan ruang.  

4.Tingkat Kecamatan 

Di tingkat Kecamatan unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah camat 

dan perangkatnya ; dan Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dengan peran dan tugas 

masing masing unsur adalah sebagai berikut : 

a. Camat 

Peran pokok camat adalah memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan 

PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya. 



 

 

b. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) 

PJOK adalah perangkat kecamatan yang diangkat oleh Kepala Satker PBL atas usulan 

walikota/ bupati untuk pengendalian kegiatan ditingkat kelurahan dan berperan sebagai 

penanggung jawab administrasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya. 

5.Tingkat Kelurahan 

Di tingkat kelurahan unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah : (1). Lurah 

/ kepala desa dan perangkatnya ; (2) Relawan masyarakat dengan peran dan tugas masing-masing 

unsur adalah sebagai berikut : 

(1). Lurah 

Secara umum peran utama kepala kelurahan adalah memberikan dukungan dan jaminan 

agar pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai 

dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui PNPM Mandiri Perkotaan 

dapat tercapai dengan baik. 

(2). Relawan Masyarakat 

Kehadiran relawan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai konsekwensi logis dari 

penerapan pembangunan yang berbasis masyarakat yang membutuhkan penggerak-penggerak dari 

masyarakat sendiri yang mengabdi tanpa pamrih, ikhas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada 

kemajuan masyarakat di wilayahnya. Proses pembangunan yang berbasis masyarakat tidak akan 

terlaksana apabila pelopor-pelopor yang menggerakkan masyarakat tersebut merupakan individu-

individu yang bekerja dengan pamrih pribadi. Dengan kata lain perubahan masyarakat sangat 

ditentukan oleh relawan-relawan yang memiliki moral baik dan mampu menjadi contoh perubahan.  

6. Organisasi pelaksana : Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan    Kelompok 

Swadaya Masyarakat ( KSM) 



 

 

Pengorganisaian masyarakat dalam Program PMPN Mandiri Perkotaan, adalah upaya 

terstruktur untuk menyadarkan masyarakat akan kondisi yang dihadapi, potensi yang mereka miliki, 

dan peluang yang ada pada mereka. Pengorganisasian masyarakat  tidak diartikan sebagai 

membentuk wadah organisasi, tetapi lebih merupakan kesepakatan bersama untuk bersatu sebagai 

sesama warga masyarakat di suatu kalurahan  untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan 

sebagai gerakan moral. Umtuk memimpin gerakan penaggulangan kemiskinan inilah diperlukan 

pimpinan yang dapat diterima oleh  semua pihak yang tidak parsial, tidak mewakili golongan 

tertentu dan juga tidak mewakili wilayah tertentu.  

Oleh karena itu, maka konsep lembaga kepemimpinan pada program PNPM Mandiri adalah 

berbentuk dewan sehingga tidak ada kekuasaan individu. Lembaga kepemimpinan inilah yang 

kemudian diharapkan mampu memimpin masyarakat dalam gerakan penanggulangan kemiskinan 

secara terorganisir. Lembaga kepemimpinan itu kemudian dikenal sebagai Lembaga Keswadayaan 

Masyarakat (LKM). 

Pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perkotaan yang semula bernama P2KP dilapangan 

melibatkan berbagai pihak, antara lain fasilitator, aparat pemda dan masyarakat. Pada tahap awal 

pelaksanaan dilakukan upaya memasyarakatkan program ke masyarakat, dilakukan penyebaran 

informasi melalui media seperti poster dan folder serta informasi langsung yang dapat diberikan 

oleh fasilitator kelurahan. Dengan upaya ini diharapkan masyarakat kelurahan yang bersangkutan 

dapat mengetahui dan memahami berbagai persyaratan yang diperlukan bagi tiap warga yang 

berkepentingan untuk menjadi peserta . 

Tujuan dari penyerbarluasan informasi ditahap awal program adalah agar masyarakat 

mendapatkan informasi yang jelas, benar dan tepat mengenai tujuan dan sasaran program sehingga 

dapat memahami dan mampu melaksanakan program dengan penuh tanggung jawab serta untuk 

menanamkan pengertian dan kesadaran kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan kegiatan.  



 

 

Adapun materi yang disampaikan meliputi : gambaran umum program, proses pembentukan 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan jenis kegiatan yang dapat dilakukan KSM beserta 

kemudahan dan kesulitan yang dihadapi oleh setiap jenis kegiatan.  

Untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat langkah pertama yang dilakukan oleh 

Koordinator Wilayah dan Fasilitator Kelurahan adalah melakukan sosialisasi program pada tingkat 

kecamatan . Sosialisasi ini diikuti oleh wakil dari setiap kelurahan yang terdiri dari tokoh-tokoh 

masyarakat, dan aparat kelurahan . 

Setelah pertemuan di tingkat kecamatan dilakukan tindak lanjut dengan pertemuan wakil-

wakil setiap RW di masing-masing kelurahan. Aparat kelurahan   mengundang para tokoh 

masyarakat, pengurus RT/RW, kader masyarakat, kader PKK untuk mendapatkan informasi lebih 

mengenai P2KP. 
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