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ABSTRAK 

 

Prinsip dasar dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat adalah Partisipasi, 

dimana seluruh masyarakat harus berperan aktif disetiap proses atau alur tahapan program 

dan pengawasan, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian 

kegiatan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dibentuk adalah untuk 

pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, 

Kelembagaan dan penyelengaraan pembangunan desa-desa serta peningkatan penyediaan 

modal secara ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya 

mempercepat penanggulangan kemiskinan.            

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi masyarakat desa sekanah dalam 

memanfaatkan dana PNPM, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi 

oleh PNPM dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana PNPM. 

Informan yang dipilih dalam penelitian adalah Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Ketua RT, 

Staff UPK dan Staff PJOK serta Kepala PNPM yang dijadikan sebagai Informen kunci, 

informen yang dipilih pada penelitian ini adalah orang-orang yang betul-betul mengerti dan 

memahami akan program PNPM, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Deskriptif kualitatif, dan untuk memperoleh data yang akurat  dan lengkap penulis 

menggunakan tekhnik wawancara, observasi dan dokumentasi. 

          Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan dengan memanfaatkan dana PNPM di desa Sekanah 

Kabupaten Lingga sudah berjalan secara optimal, untuk saran diharapkan kedepannya 

PNPM Mandiri perdesaan Desa Sekanah dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat 

akan pentingnya menfaat dari PNPM serta meningkatkan kekompakan warga masyarakat 

untuk lebih berpartisipasi serta lebih mengutamakan dan mendahulukan kepentingan umum. 

 

           

Kata Kunci : Partisipasi, PNPM-MP, Masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The basic principles of the National Program for Community Empowerment is the 

participation, in which the whole of society must play an active role in every stage of the 

process or workflow programs and supervision, starting from socialization, planning, 

implementation and preservation activities. National Community Empowerment Program 

was established for the development of community self-reliance through community 

capacity building, institutional development and organization of villages as well as an 

increase in the provision of economic capital in accordance with the needs of society as 

part of efforts to accelerate poverty reduction. 

This study aims to determine the participation of rural communities in utilizing 

sekanah PNPM funds, as well as to identify any obstacles faced by the PNPM in increasing 

public participation in PNPM fund utilization. Informants were selected in the study is the 

Society, Community Leaders, Chairman of RT, Staff UPK and Staff PJOK and Chief 

PNPM used as Informen key, informen selected in this study are the ones who truly know 

and understand the will of the PNPM, engineering the data analysis used in this research 

is descriptive qualitative, and to obtain a complete and accurate data writer used interview 

techniques, observation and documentation. 

From the analysis it can be concluded that community participation in poverty 

reduction efforts by utilizing funds PNPM in the village Sekanah Linga District has been 

running optimally, for advice expected future PNPM Mandiri rural village Sekanah can 

provide insight to the public about the importance of the benefits of PNPM and to increase 

the cohesiveness of citizens to participate more and more priority and altruistic. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.      Latar Belakang 

Masyarakat merupakan salah satu 

bagian penting yang akan berpengaruh 

terhadap tegaknya Negara dan tercapainya 

tujuan nasional. Oleh karena itu, dalam diri 

masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran dan 

keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk 

turut serta bersama pemerintah dalam 

pembangunan. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan masyarakat dalam partisipasi ini 

adalah dengan berpartisipasi secara aktif 

dalam berbagai kegiatan pembangunan. 

Partisipasi ini akan terwujud dalam 

kegiatan nyata apabila ada kemampuan, 

kemauan dan kesempatan. Kemampuan dan 

kemauan masyarakat dalam berpartisipasi 

dalam sebuah program tertentu  berasal dari 

dalam diri masyarakat sendiri, artinya 

meskipun ada kesempatan yang diberikan oleh 

pemerintah atau negara untuk membangun 

infrastuktur tetapi jika tidak ada kemampuan 

dan kemauan dari masyarakat maka pertisipasi 

tidak akan terwujud. Dalam kegiatan 

pembangunan, partisipasi masyarakat 

merupakan perwujudan dari kesadaran dan 

kepedulian serta tanggung jawab masyarakat 

terhadap pentingnya pembangunan yang 

bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup 

mereka. Artinya, melalui partisipasi yang 

diberikan, berarti benar-benar menyadari 

bahwa kegiatan pembangunan bukanlah 

sekedar kewajiban yang dilaksanakan oleh 

aparat pemerintah sendiri, tetapi juga 

menuntut keterlibatan masyarakat yang akan 

diperbaiki hidupnya.  

Sebelum diluncurkannya PNPM 

Mandiri pada tahun 2007, telah banyak 

program-program penanggulangan 

kemiskinan di Indonesia yang menggunakan 

konsep pemberdayaan masyarakat (community 

development) sebagai pendekatan 

operasionalnya. Dimulai dari program yang 

paling terkenal di masa Pemerintahan Orde 

Baru adalah program IDT (Inpres Desa 

Tertinggal) yang dimulai pada tahun 

1993/1994 pada awal Repelita VI. Program 



IDT dilaksanakan dengan memberikan 

bantuan modal usaha, pemerintah juga 

memberikan bantuan teknis pendampingan. 

Program-program pemerintah pengentas 

kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat 

mulai dicanangkan. Mulai tahun 2007 

Pemerintah Indonesia menurut UU No 25 

tahun 2004 mencanangkan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. 

PNPM Mandiri 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 sistem serta mekanisme dan 

prosedur program, penyediaan pendampingan 

dan pendanaan stimulan untuk mendorong 

prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan yang 

berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat 

memerlukan keterlibatan yang besar dari 

perangkat pemerintah daerah serta berbagai 

pihak untuk memberikan kesempatan dan 

menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang 

dicapai. 

Tujuan PNPM adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan 

kerja masyarakat miskin secara mandiri, 

meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, 

termasuk masyarakat miskin, komunitas adat 

terpencil dan kelompok masyarakat lainnya 

yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam 

proses pengambilan keputusan dan 

pengelolaan pembangunan. Meningkatnya 

kapasitas kelembagaan dan pemerintah dalam 

bersinergi dengan masyarakat untuk 

mengefektifkan program-program 

pembangunan pedesaan yang sesuai dengan 

kearifan lokal yang ada. 

Program pemberdayaan masyarakat ini 

dapat dikatakan sebagai program 

pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah 

air, bahkan terbesar di dunia. Dalam 

pelaksanaannya, program ini memprioritaskan 

kegiatan bidang infrastruktur desa, 

pengelolaan pinjaman bergulir bagi kelompok 

swadaya masyarakat, kegiatan pendidikan dan 



kesehatan bagi masyarakat  di wilayah 

pedesaan. Dalam lingkup PNPM-Mandiri, 

seluruh anggota masyarakat didorong untuk 

terlibat dalam setiap tahapan  kegiatan secara 

partisipatif, mulai dari proses perencanaan, 

pengambilan keputusan dalam penggunaan 

dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling 

prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan 

kegiatan dan pelestariannya. 

Desa Sakanah Kabupaten Lingga, 

menjadi salah satu lokasi sasaran kegiatan 

pelaksanaan PNPM-Mandiri. Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri yang dilaksanakan di Desa Desa 

Sakanah, yaitu pemanfaatan dana PNPM 

untuk kegiatan usaha masyarakat dan kegiatan 

pembangunan atau perbaikan sarana dan 

prasarana dan kegiatan pembangunan atau 

perbaikan drainase (saluran air). Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan akses guna meningkatkan aktivitas 

perekonominan masyarakat. 

Pengamatan dalam penelitian ini 

difokuskan pada partisipasi masyarakat pada 

program pemanfaatan dana PNPM di Desa 

Sekanah Kabupaten Lingga yang dapat 

memberikan manfaat jangka pendek maupun 

jangka panjang secara ekonomi bagi 

masyarakat miskin atau rumah tangga miskin 

serta sasaran dari kegiatan tersebut. Yang 

menjadi permasalahan utama PNPM didesa 

Sekanah kabupaten Lingga ini adalah pada 

tahun 2009 sampai 2010 dihentikan karena 

adanya kendala keuangan yang diakibatkan 

kurangnya partisipasi masyarakat Desa 

Sekanah dan kurangnya kesadaran Masyarakat 

akan tanggung jawab untuk pengembalian 

hutang dan kurangnya kesadaran akan 

pentingnya program PNPM ini bagi 

perekonomian masyarakat. (hasil wawancara 

langsung dengan Kepala PNPM Desa Sekanah 

Sabtu 25 April 2015).  

Desa Sekanah merupakan Desa 

tertinggal baik dari segi pendidikan, 

pembangunan dan perekonomian, dikarenakan 

letaknya yang cukup jauh dari Kabupaten 

Lingga. Mayoritas pekerjaan penduduk desa 

Sekanah adalah Nelayan Tradisional yang 



rata-rata hanya tamatan Sekolah Dasar, oleh 

karena itu dengan adanya Program PNPM ini 

diharapkan akan menjadi Program yang bisa 

mengembangkan pembangunan, 

perekonomian dan pendidikan di Desa 

Sekanah. 

Dari awal masuknya PNPM ke Desa 

Sekanah hingga sekarang, sudah cukup banyak 

perubahan yang dirasakan di Desa sekanah ini 

baik dari sektor pembangunan, perekonomian 

dan pendidikan. Dana PNPM desa Sekanah ini 

difokuskan kepada pembangunan fisik dan 

pinjaman bergulir warga, adapun 

pembangunan fisik yang diadakan di Desa 

Sekanah ini antaranya adalah Semenisasi jalan, 

pembuatan tangki penampungan air bersih, 

pipanisasi air bersih, tembok penahan tanah 

dan pembuatan dermaga kecil untuk perahu-

perahu nelayan. Dari segi Non fisik nya adalah 

Pinjaman bergulir warga guna meningkatkan 

perekonomian seperti pinjaman untuk 

menambah modal usaha-usaha kecil dan 

industri-industri rumahan dan pelatihan-

pelatihan guna meningkatkan ekonomi kreatif 

masyarakat. 

 

Dari tabel anggaran dana PNPM-MP 

Desa Sekanah pada Tahun 2008 samapai 2014 

terlihat jelas bahwa pada Tahun 2009 – 2010 

pinjaman bergulir buat masyarakat dan 

kelompok masyarakat desa sekanah ditiadakan 

karena masyarakat dan kelompok masyarakat 

yang tidak bertanggung jawab terhadap 

pengembalian iuran bulanan pinjaman yang 

mereka pinjam, pada tabel berikut akan 

dilampirkan pinjaman bergulir tahun 2008. 

Tabel diatas menjelaskan jumlah 

anggaran yang dikeluarkan untuk kelompok 

nelayan masyarakat Desa Sekanah pada tahun 

2008 beserta rekap pengembalian dan jumlah 

pinjaman yang tidak dikembalikan, disini 

terlihat bahwa pada tahun 2008 lebih dari 60% 

iuran tidak dikembalikan oleh kelompok-

kelompok peminjam, ditabel diatas juga 

terlihat bahwa total pinjaman yang seharusnya 

dikembalikan lebih dari jumlah awal, ini 

dikarenakan PNPM-MP Desa Sekanah 

memberlakukan bunga sebanyak 2% dalam 

jangka waktu 1 tahun dari jumlah pinjaman 

yang diambil oleh masing-masing kelompok. 

Bunga pinjaman yang dikenakan ini 

diharapkan agar dana simpan pinjam bergulir 

ini terus berkembang dan diharapkan setiap 



tahunnya bisa mengalami peningkatan, agar 

bisa dinikmati oleh setiap masyarakat, berikut 

kutifan wawancara penulis dengan Kepala 

(PJOK) PNPM-MP Desa Sekanah mengenai 

bunga 2% yang diberlakukan PNPM-MP Desa 

Sekanah, “Kita diberikan kewenangan untuk 

memberlakukan bunga dari pinjaman bergulir 

ini disesuaikan dengan kemampuan setiap 

daerah serta masih dibatas kewajaran, saya 

rasa bunga 2% sangat ringan, karena daerah 

lain ada yang sampai 5% bahkan 10% pun 

ada”. ( Minggu 11 september 2016 ) 

Secara umum, PNPM Mandiri 

merupakan program yang memiliki prinsip 

bottom up, di mana kegiatan tersebut 

bertumpu pada masyarakat dan membutuhkan 

partisipasi masyarakat. Tujuan pemanfaatan 

dana PNPM untuk kelompok masyarakat 

adalah pengembangan kemandirian 

masyarakat melalui peningkatan kapasitas 

masyarakat dan kelembagaan dan 

penyelenggaraan pembangunan desa dan 

antar-desa, serta peningkatan penyediaan 

modal secara ekonomi sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari 

upaya mempercepat penanggulangan 

kemiskinan.  

Salah satu prinsip dasar PNPM Mandiri 

adalah partisipasi. Pengertian prinsip 

partisipasi adalah masyarakat berperan secara 

aktif dalam proses atau alur tahapan program 

dan pengawasannya, mulai dari tahap 

sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelestarian kegiatan. Apabila masyarakat Desa 

Sekanah mengetahui dan mengerti akan 

pentinya Partisipasi terhadap Program PNPM 

ini mungkin kendala-kendala yang dihadapi 

dalam mensukseskan program PNPM ini bisa 

dihadapi. 

 

Gejala-gejala Partisipasi Masyarakat 

yang dihadapi didesa Sekanah Kabupaten 

Lingga seperti : 

Gejala-gejala Partisipasi Masyarakat 

yang dihadapi didesa Sekanah Kabupaten 

Lingga seperti : 

1. PNPM di Desa Sekanah pada tahun 2008 - 

2010 mendapatkan bantuan pinjaman 



sebesar RP.185.725.603, dapat dilihat  dari 

tabel Pinjaman bergulir atas 5 kelompok 

nelayan pengembaliannya sebesar 

Rp.78.940.000, sedangkan tidak di 

kembalikan sebesar Rp.110.516.000, 

sehingga bantuan bergulir tahun 2009 – 

2010 di tiadakan. 

2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat 

akan pentingnya program PNPM bagi 

masyarakat, PNPM berguna untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat. 

3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat 

Desa Sekanah terhadap setiap program 

pemberdayaan yang diselenggarakan oleh 

PNPM. 

Indikatornya : 

a.  Partisipasi terhadap pembangunan fisik. 

b. partisipasi terhadap pembangunan non-

fisik. 

Melalui gejala-gejala tersebut diatas, 

maka penelitian skripsi ini diberi judul 

“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

UPAYA PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN DENGAN 

MEMANFAATKAN DANA PNPM 

DIDESA SEKANAH KABUPATEN 

LINGGA”. 

B. Perumusan Masalah 

Sebagaimana diuraikan dari latar 

belakang diatas, yang menjelaskan bahwa 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

( PNPM ), merupakan Program Pemerintah 

Indonesia yang dibentuk sesuai UU No 25 

tahun 2004. PNPM Mandiri adalah program 

nasional dalam wujud kerangka kebijakan 

sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-

program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu 

masyarakat diharapkan berperan aktif dalam 

mensukseskan program yang dibuat 

pemerintah tersebut guna mempermudah kerja 

Pemerintah dalam mengurangi jumlah 

kemiskinan di Indonesia dan di Desa Sekanah 

Kabupaten Lingga Khususnya. 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut 

diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu : “Bagaimanakah 



Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya 

Penanggulangan Kemiskinan Dengan 

Memanfaatkan Dana PNPM di Desa Sekanah 

Kabupaten Lingga ?” 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.     Tujuan Penelitian 

         Secara ringkas tujuan dari 

penelitian ini dapat dikemukakan 

sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui partisipasi 

masyarakat dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan dengan 

memanfaatkan dana PNPM di desa 

sekanah kabupaten lingga. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat 

dalam proses partisipasi masyarakat 

dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan dengan memanfaatkan 

dana pnpm di desa sekanah kabupaten 

lingga. 

 

 

 

2. Kegunaan Penelitian 

        Adapun kegunaan atau manfaat 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

:  

a. Untuk penerapan ilmu yang telah 

peneliti pelajari khususnya dalam 

Bidang Administrasi Negara. 

b. Sebagai bahan kajian bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, di dalam 

meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam pemanfaatan dana PNPM 

terhadap upaya penanggulangan 

kemiskinan di Desa-desa yang ada di 

Indonesia dan Desa Sekanah 

khususnya. 

c. Sebagai referensi bagi peneliti-

peniliti lain yang ingin mengangkat 

maslah yang sama. 

D.     Kerangka Pemikiran 

Yang membedakan penelitian ini 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya 

adalah : 

1. Pemilihan Lokasi penelitian. 



Lokasi penelitian yang peneliti pilih 

disini adalah Desa sekanah Kabupaten 

Lingga, dikarenakan belum ada peneliti-

peneliti sebelumnya yang melakukan 

penelitian didaerah tersebut, serta belum 

adanya penelitian yang mengangkat 

masalah seperti yang akan diangkat 

peneliti sekarang. 

2. Fokus Penelitian yang akan diteliti. 

Penelitian yang akan diteliti disini 

lebih kepada Partisipasi Masyarakat Desa 

Sekanah dalam Pemanfaatan Dana PNPM. 

PNPM Desa Sekanah Kabupaten Lingga 

pada tahun sebelumnya tidak berjalan 

seperti yang diharapkan, dikarenakan 

banyaknya masyarakat yang tidak 

membayar iuran pinjaman Dana PNPM 

Desa Sekanah, saya selaku peneliti disini 

tertarik ingin mengetahui kendala yang 

dihadapi PNPM Desa Sekanah sehingga 

kurangnnya Partisispasi Masyarakat Desa 

Sekanah terhadap pemanfaatan dana 

PNPM tersebut. 

3. Teori yang digunakan. 

Teori yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Teori Midgley, 

sebagaimana dikutip oleh Khairul Muluk ( 

2007 : 50 ), memberikan definisi bahwa : 

“Partisipasi membutuhkan keterlibatan 

orang-orang secara sukarela dan 

demokratis dalam hal : 

a. Sumbangsihnya terhadap usaha 

pembangunan. 

b. Penerimaan manfaat secara merata. 

c. Pengambilan keputusan yang 

menyangkut penentuan tujuan, 

perumusan kebijakan dan perencanaan 

serta penerapan program 

pembangunan sosial ekonomi”. 

Peneliti sangat yakin Teori yang 

digunakan ini bisa menjawab semua 

pertanyaan yang ingin dicari oleh peneliti, 

Teori ini selanjutnya akan dijelaskan di 

Konsep Operasional. 

4. Pemilihan Informan. 

Informan yang dipilih dalam 

penelitian berdasar sampel pertimbangan, 

Informan yang dipilih adalah orang-orang 



yang dianggap cocok, mengetahui serta 

ikut berpartisipasi dalam program PNPM 

yaitu : Kepala PNPM sebagai Key 

Informan, Staf PNPM sebagai Informan 

pelengkap, serta Ketua RW, Ketua RT dan 

Tokoh Masyarakat, yang merupakan 

perwakilan dari masyarakat. 

Teori Midgley sebagaimana dikutif oleh 

Khairul Muluk dalam Buku Menggugat 

Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan 

Daerah, Midgley (2007 :50) menyebut kan 

bahwan “Partisipasi membutuhkan 

keterlibatan orang-orang secara sukarela dan 

demokratis dalam hal” : 

a. Sumbangsihnya terhadap usaha 

pembangunan, pengukurannya : 

1. Sumbangsih uang 

2. Sumbangsih tenaga. 

3. Sumbangsih ide atau pemikiran 

b.   Penerimaan manfaat secara merata, 

pengukurannya : 

1.   Pemerataan manfaat pembangunan. 

2.   Pemerataan penerima pembangunan. 

c. Pengambilan keputusan yang menyangkut 

penentuan tujuan, perumusan kebijakan 

dan perencanaan serta penerapan program 

pembangunan sosial ekonomi, 

pengukurannya : 

1.   Penentuan program pembangunan 

fisik. 

2.   Penentuan program pembangunan non 

fisik. 

Kerangka Pemikiran merupakan acuan 

penulis dalam melakukan penelitian, adapun 

Kerangka Pemikiran yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini adalah seperti bagan 

dibawah ini : 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini bersifat Deskriftif Kualitatif. 

Dimana peneliti dalam penelitian ini hanya 

akan memberikan gambaran secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang 

sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian.  

 Sugiono (2005:11), menyatakan bahwa 

“ penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa 

membuat perbandingan, atau menghubungkan 

antara variabel satu dengan variabel lain”. 



Dalam penelitian deskirptif ini peneliti 

hanya melihat atau memberikan suatu 

gambaran mengenai fenomena-fenomena 

sosial yang terdapat atau terjadi di dalam atau 

di tengah masyarakat khususnya mengenai 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan 

Dana PNPM Terhadap Upaya 

Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sekanah 

Kabupaten Lingga. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Sekanah 

Kabuten Lingga, karena Desa Sekanah ini 

merupakan salah satu target dilaksanakannya 

Program PNPM, dan penulis juga memandang 

bahwa masalah diberhentikannya pinjaman 

bergulir masyarakat pada tahun 2009 sampai 

2010 ini sangat menarik mengingat Program 

PNPM ini sangat berdampak  bagi 

penanggulangan tingkat kemiskinan di 

Indonesia dan di Desa Sekanah khususnya. 

3. Responden 

Dalam hal ini tidak mengenal populasi 

dan sampel melainkan responden hal ini 

serupa dengan yang di ungkapkan Sugiono 

(2005:65) yang menyatakan bahwa, “dalam 

penelitian kualitatif tidak mengenal populasi 

dan sampel” Responden dalam hal ini adalah 

Informan yang sudah ditentukan oleh peneliti 

yaitu Kepala PNPM Desa Sekanah Kabupaten 

Lingga sebagai Key Informan. Jumlah 

penduduk Desa Sekanah adalah sebanyak 284 

KK (Kartu Keluarga), yang terdiri dari 2 

Dusun, 2 RW dan 5 RT, adapun yang diambil 

sebagai Informan sebanyak 15 Orang. 

Karena mempertimbangkan waktu, 

dana dan lokasi penelitian yang cukup jauh, 

maka peneliti memilih Informan berdasarkan 

sampel pertimbangan, peneliti hanya memilih 

orang-orang yang dianggap cocok, 

mengetahui serta ikut berpartisipasi dalam 

program PNPM, adapun Informen yang 

dipilih adalah sebagai berikut : 

Tabel I.3. Jumlah Informen Penelitian 

No Jabatan Jumlah/Orang

1 Kepala PNPM Desa Sekanah 1

2 Staf PNPM Desa Sekanah 2

3 Tokoh Masyarakat 2

4 Ketua RT 5

5 Masyarakat 5

Jumlah 15  

Sumber : Olah data 2016 



 Informen yang digunakan pada 

penelitian ini terdiri dari Kepala PNPM Desa 

Sekanah yang merupakan Key Informen yang 

sekaligus merupakan Penanggung Jawab 

Operasional Kegiatan, Staf PNPM pada 

penelitian ini terdiri dari staf Penanggung 

jawab operasional kegiatan (PJOK) dan Staf 

Unit Pelaksana Kegiatan (UPK), RT, Tokoh 

Masyarakat dan Informen Masyarakat yang 

merupakan perwakilan dari Masyarakat pada 

penelitian ini merupakan perwakilan dari 

setiap wilayah di Desa Sekanah yg terdiri dari 

5 tempat yaitu Tanjung Ajar yang terletak di 

RT 001, Sasah yang terletak di RT 002, 

Teregeh yang terletak di RT 003, Tanjung 

Awak yang terletak di RT 004, dan Lundang 

yang terletak di RT 005. 

F.   Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

  Data yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung dilapangan oleh peneliti.Data primer 

ini disebut juga data asli atau data baru. Data 

langsung yang diperoleh melalui wawancara 

dan dokumentasi dimana data tersebut terdiri 

dari Partisipasi masyarakat dalam 

pemanfaatan dana PNPM terhadap upaya 

penanggulanagn kemiskinan di Desa Sekanah. 

b. Data Skunder 

          Data yang diperoleh atau dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian dari 

sumber-sumber yang telah ada. Data yang 

diambil langsung dari Kantor PNPM Desa 

Sekanah yang telah ada dan diolah dalam 

kaitannya dengan penelitian ini yaitu terdiri 

dari gambaran umum Gambaran Umum 

PNPM Desa Sekanah. 

  G.    Teknik dan Pengumpulan Data 

a.   Wawancara 

          Menurut Hasan ( 2002 : 85 ) 

“Wawancara adalah tehnik pengumpulan data 

dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh 

pewancara kepada responden, dan jawaban-

jawaban responden dicatat atau direkam”. 

            Teknik pengumpulan data ini 

merupakan proses tanya jawab anatara dua 

orang atau lebih. Dalam penelitian ini 

wawancara akan dilakukan dengan Kepala 

PNPM Desa Sekanah sebagai key informan 



yang akan diambil dari unsur pimpinan yang 

dianggap mengetahui benar tentang 

permasalahan penelitian, peneliti juga 

melakukan Wawancara kepada masyarakat 

yang berpartisipasi di program PNPM guna 

memperlancar Analisa Peneliti, adapun alat 

pengumpulan datanya dengan menggunakan 

pedoman wawancara. 

b. Observasi 

           Teknik pengumpulan data secara 

observasi mempunyai ciri-ciri yang spesifik 

bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya. 

Dalam pelaksanaan observasi nantinya, maka 

digunakan observasi berstruktur yang telah 

dirancang secara sistematis tentang apa yang 

akan diamati, kapan dan dimana tempatnya 

pengumpulan data. Adapun yang akan diamati 

sehubungan dengan penelitian ini adalah 

partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan 

dana PNPM terhadap upaya penanggulangan 

kemiskinan masyarakat Desa Sekanah 

Kabupaten Lingga. Alat yang peneliti gunakan 

adalah Daftar Ceklis. 

 

 

c.   Dokumentasi 

           Dokumentasi adalah salah satu metode 

pengumpulan data kualitatif dengan melihat 

atau menganalisis dokumen-dokumen yang 

dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain 

tentang subjek. 

           Sejumlah besar fakta dan data 

tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Sebagian besar data yang 

tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan 

harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, 

dan sebagainya. Sifat utama data ini tak 

terbatas pada ruang dan waktu sehingga 

memberi peluang kepada peneliti untuk 

mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di 

waktu silam. Secara detail bahan dokumenter 

terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, 

surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, 

memorial, klipping, dokumen pemerintah atau 

swasta, data di server dan flashdisk serta data 

tersimpan di website. Alat yang digunakan 

anataralain : Kamera yang digunakan untuk 



dokumentasi, serta flash disc untuk 

menyimpan data yang diperlukan peneliti. 

H.    Teknik Analisis Data 

            Data yang diperoleh dari hasil 

penelitian melalui wawancara  maupun data 

dari bahan perpustakaan disusun secara 

sistematis, dan kemudian dianalisis dengan 

metode kualitatif. Menurut Hasan (2002 : 98) 

“Analisa Kualitatif adalah yang tidak 

menggunakan model matematik, model 

statistik dan ekonometrik atau model tertentu 

lainnya setelah itu akan didapatkan jawaban 

tentang bagaimana partisipasi masyarakat 

dalam pemanfaatan dana PNPM terhadap 

upaya penanggulangan kemiskinan di Desa 

Sekanah Kabupaten Lingga. 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Partisipasi 

Salah satu ciri manajemen pemerintah 

yang menganut paham Demokrasi adalah 

mengikut sertakan seluruh rakyat dalam proses 

pembangunan melalui partisipasi, mulai dari 

perencanaan sampai tahap evaluasi. Partisipasi 

mendorong orang untuk memberikan kontribusi 

terhadap situasi tertentu, selain itu partisipasi 

mendorong orang untuk ikut bertanggung jawab 

dalam suatu kegiatan atau program yang dibuat 

oleh pemerintah, untuk itu partisipasi dari 

masyarakat merupakan modal dasar demi 

kesuksesan sutau program yang dijalankan 

pemerintah tersebut. 

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi ( 

2007 : 27 ) adalah : 

“Keikutsertaan masyarakat dalam proses 

pengidentifikasian masalah dan potensi 

yang ada di masyarakat, pemilihan dan 

pengambilan peraturan tentang alternatif 

solusi untuk menangani masalah, 

pelaksanaan upaya mengatasi masalah, 

dan keterlibatan masyarakat dalam 

proses mengevaluasi perubahan yang 

terjadi”   

Menurut Mikkelsen, sebagaiman dikutip 

oleh Sumaryadi ( 2005 : 100-101 ), menyatakan 

bahwa definisi pemberdayaan masyarakat 

adalah sebagai berikut : 

“Pembardayaan masyarakat adalah 

model pembangunan alternatif yang 

dirumuskan oleh masyarakat dan 

organisasi setempat, yang maksudnya. 

Pertama : Masyarakat harus memperoleh 

proyek pembangunan mereka yang 

ditentukan sendiri. Kedua : Masyarakat 

memiliki kemampuan dan hak untuk 

menyatakan fikiran serta kehendak 

mereka. Ketiga : Tujuan pembangunan 

dapat dicapai secara harmonis dan 

konflik antar kelompok masyarakat 

diredam melalui pola demokrasi. 

Keempat : Pembangunan menjadi positif 

bila ada partisipasi masyarakat serta 

perencanaan pembangunan yang baik. 

Kelima : Pemberdayaaan masyarakat 



merupakan hal yang mutlak untuk 

mendapat partisifasi”  

Selanjutnya pendapat menurut Davis 

dalam ( Kusnaedi, 1995 : 48 ) menyebutkan 

bahwa partisifasi masyarakat dibagi menjadi 6 

jenis yaitu : 

1. Partisipasi individual, yaitu keterlibatan 

individual dalam kegiatan kelompok. 

2. Partisipasi dalam memperhatikan, 

menyerap, memberikan tanggapan pada 

informasi. 

3. Partisipasi dalam perencanaan 

pembangunan. 

4. Partisipasi dalam pelaksanaan 

operasional pembangunan. 

5. Partisipasi dalam menerima, 

memelihara, dan mengembangkan hasil 

pembangunan. 

6. Partisipasi dalam menilai pembangunan. 

Dari pendapat diatas yang 

mengungkapkan definisi partisipasi masyarakat, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

partisipasi adalah keterlibatan aktif dari 

seseorang atau sekelompok orang secara sadar 

untuk berkontribusi secara sukarela dalam 

program pembangunan dan terlibat mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai 

pada tahap evaluasi. Oleh karena itu pemerintah 

juga diharapkan bisa memberi tempat dan 

kesempatan bagi masyarakat untuk ikut dalam 

program yang dijalankan. 

Kasnawi dan Ramli ( 2006 : 36 ) 

menyebutkan bahwa : “Salah satu metode yang 

telah dikenal dalam teori pembangunan 

masyarakat dalah teori partisipasi masyarakat”.  

Keberhasilan pembangunan dilihat dari 

adanya partisipasi masyarakat untuk ikut serta 

dalam pencapaian program pembangunan yang 

dibuat oleh pemerintah sebagaimana visi 

pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan 

untuk masyarakat. Ini didukung dengan 

pendapat Muluk ( 2007 : 52 ) yang 

menyebutkan bahwa partisipasi sebagai suatu 

layanan dasar dan bagian integral dari local 

goverment , partisipasi publik merupakan alat 

good government : 

“Pengertian partisipasi dalam 

pembangunan bukanlah semata-mata 

partisipasi dalam pelaksanaan program, 

rencana, dan kebijakan pembangunan, 

tetapi juga partisipasi yang memnsipatif. 

Artinya sedapat mungkin penetuan 

alokasi sumber-sumber ekonomi 

semakin mengacu pada motto 

pembangunan dari, oleh dan untuk 

rakyat”.  



Adisasmita ( 2006 : 38 ) menyebutkan 

bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah 

berkaitan dengan pelibatan anggota masyarakat 

dalam pembangunan, meliputi kegiatan 

perencanaan dan pelaksanaan program atau 

proyek pembangunan yangdikerjakan di 

masyarakat loka.  

Tangkilisan ( 2005 : 321 ), menyebutkan 

bahwa pada dasarnya partisipasi dapat diartikan 

sebagai keterlibatan seseorang dalam kegiatan 

bersama yang berkaitan dengan pelaksanaan 

proses pembangunan. Kemudian ditambahkan 

oleh Kaho ( 2007 : 125 ) menyatakan partisipasi 

masyarakat merupakan bagian intern dalam 

setiap penyelenggaraan otonomi daerah yakni 

dalam rangka pembangunan bangsa yang 

meliputi segala aspek kehidupan. 

Pendapat-pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa program pembangunan 

yang diberikan kepada masyarakat merupakan 

program pemerintah yang ditujukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

sehingga diperlukan peraturan jelas yang 

mengatur proses berlangsungnya program 

tersebut dan kemampuan masyarakat untuk 

membangun dan mengembangkan daerahnya 

masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan 

sesuai dengan yang diharapkan oleh anggota 

masyarakat didaerah tersebut. 

Beberapa alasan partisipasi masyarakat 

didalam pembangunan menurut Moeljarto 

Supriatna ( 2000 : 209 ) menyebutkan bahwa : 

1. Rakyat adalah focus sentral tujuan akhir 

pembangunan, partisispasi adalah akibat 

logis dari dalil tersebut. 

2. Partisipasi menimbulkan harga diri dan 

kemampuan pribadi untuk dapat turut 

serta dalam keputusan penting yang 

menyangkut masyarakat. 

3. Partisipasi menciptakan suatu 

lingkungan umpan balik arus informasi 

tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan 

kondisi daerah yang tanpa 

keberadaannya akan tetap terungkap. 

4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik 

dengan dimulai dari dimana masyarakat 

berada dan dari apa yang mereka miliki. 

5. Partisipasi memperluas zone ( wilayah ) 

penerima proyek pembangunan. 

6. Partisipasi menopang pembangunan. 

7. Partisipasi merupakan cara efektif 

membangun kemampuan masyarakat 

untuk pengelolaan program 

pembangunan guna memenuhi 

kebutuhan khas daerah.  

Berdasarkan kutipan pendapat para ahli 

diatas penulis menyimpulkan bahwa program 

pembangunan akan berjalan secara efektif bila 



adanya partisipasi masyarakat secara langsung, 

demikian pula dengan Program PNPM yang 

dilaksnakan di Desa Sekanah Kabupaten Lingga 

ini akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan 

apabila partisipasi masyarakatnya optimal dan 

berjalan dengan baik terhadap program yang 

dijalankan oleh PNPM tersebut. 

Partisipasi yang dimaksud disini bukan 

saja mengenai peran serta masyarakat didalam 

sebuah pembangunan atau program dan 

pengambilan keputusan, melainkan ditunjang 

oleh faktor kesempatan, kemauan dan faktor 

kemampuan. Masyarakat dituntut memiliki 

kemauan dan kemampuan baik dibidang 

pendidikan dan keahlian khusus agar partisipasi 

dari masyarakat ini sesuai dengan yang 

diharapkan oleh pemerintah.  

B. Masyarakat 

Koentjaraningrat ( 2002 : 144 ) 

Menyebutkan bahwa masyarakat dalah 

sekumpulan manusia yang saling bergaul atau 

saling berinteraksi. Ditambahkan oleh Parson 

dalam ( Sunarto 2000 : 56 ) meyebutkan bahwa 

masyarakat ialah suatu system sosial yang 

swasembada ( self subsistent ) melebihi masa 

hidup manusia normal dan merekrut anggota 

secara reproduksi biologis serta melakukan 

sosialisasi terhadap generasi berikutnya. 

Salam ( 2007 : 254 ) mengungkapkan 

bahwa masyarakat dalam konteks kenegaraan 

pada dasarnya berada diantara atau ditengah-

tengah antara pemerintah dan perseorangan, 

yang mencakup baik perseorangan maupun 

kelompok masyarakat yang berinteraksi secara 

sosial, politik dan ekonomi. 

Menurut Supriyatno ( 2009 : 254 ) 

menyebutkan bahwa masyarakat dapat diartikan 

: 

“Sejumlah orang dalam kelompok tertentu 

yang mambentuk kehidupan berbudaya” 

Dari pendapat yang menyebutkan 

pengertian masyarakat diatas dapat disimpulkan 

bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang 

atau sekelompok orang-orang yang menetap dan 

berinteraksi dengan keadaan disekitar 

lingkungannya, mempunyai aturan,-aturan 

dalam kehidupan bermasyarakat dan memiliki 



adat istiadat, adapun aturan dan norma yang 

berlaku dimasyarakat  tersebut dijadikan 

pedoman dalam kehidupan bermsyarakat itu 

sediri. 

BAB III 

GAMBARAN UMUM LOKASI 

PENELITIAN 

A.    KABUPATEN LINGGA 

1.   Gambaran Umum Kabupaten Lingga 

Luas wilayah Kabupaten Lingga 

berkisar 46.456,72 km², yang terdiri dari 

daratan sebesar 2.117,72 km² dan lautan 

seluas 43.339 km². Kabupaten Lingga 

merupakan daerah Otonom tingkat dua 

yang terbentuk berdasarkan UU No. 31 

Tahun 2003 pada tanggal 18 Desember 

2003 ini terdiri dari 531 pulau, dimana baru 

95 pulau diantaranya yang telah dihuni. 

Dua pulau terbesar pada Kabupaten Lingga 

ini adalah Pulau Lingga dan Pulau Singkep, 

secara geografis, sebagian besar dari 

wilayahnya adalah wilayah pesisir dengan 

geografi sebagian besar daerahnya adalah 

berbukit-bukit. Berdasarkan dari data 

Badan Pertanahan Nasional (BPN), luasnya 

bahkan mencapai 73,947 ha, sementara 

daerah dataranya hanya 11,015 ha. 

Sebagian daratan memiliki kemiringan 

yang cukup tinggi, yakni sekitar 76,92 %, 

bahkan wilayahnya ada yang mempunyai 

kemiringan lebih dari 15%. Sedangkan 

yang merupakan daratan (kemiringan 

kurang dari 2%) Cuma seluas 3,49 ha 

(3,14%). 

Kabupaten yang dilintasi oleh garis 

khatulistiwa ini terletak dibagian selatan 

Provinsi Kepulauan Riau, pada posisi 

antara 0° 20 LU - 0° 40 LS dan 140°- 105° 

BT. Daerah otonom yang baru resmi ini 

menjalankan roda pemerintahannya pada 

tanggal 18 Januari 2004 ini beribukota di 

Daik Lingga, kira-kira berjarak 60 mil dari 

pusat pemerintahan Propinsi kepulauan 

Riau tepatnya di kota Tanjungpinang. 

Batas-batas wilayah Kabupaten Lingga 

adalah sebagai berikut : 

 Utara          : Kota Batam dan Laut 

Cina Selatan 



 Selatan       : Laut Bangka dan Selat 

Berhala 

 Timur         : Laut Cina Selatan 

 Barat          : Laut Indragiri 

Pada Tahun 2012, wilayah 

administratif pemerintahan di Kabupaten 

Lingga terdiri dari 9 kecamatan yang 

mengkoordinir 7 kelurahan dan 75 desa 

mengalami penambahan 4 kecamatan, dan 

24 desa dibandingkan empat tahun 

sebelumnya. Secara nasional, kecamatan 

adalah wilayah administratif yang 

merupakan perpanjangan tangan dari 

pemerintah kabupaten/kota. Kecamatan 

dipimpin oleh seorang camat, tingkatan 

dibawah kecamatan adalah kelurahan/Desa. 

Kelurah pimpin oleh seorang lurah dan 

Desa dipimpin oleh kepala desa. 

Berdasarkan hasil proyeksi 

penduduk tahun 2012, diperkirakan jumlah 

penduduk pertengahan tahun dikabupaten 

lingga telah mencapai 91.054 orang. Dari 

jumlah tersebut, kecamatan singkep 

merupakan wilayah dengan populasi 

penduduk terbanyak, yakni 28.0005 orang. 

Sedangkan kecamatan lingga utara 

memiliki jumlah penduduk paling sedikit 

yaitu 10.186 orang.  

4. Visi dan Misi Kabupaten Lingga 

Visi dan Misi Kabupaten Lingga adalah 

sebagai berikut : 

 Visi Kabupaten Lingga 

Adapun Visi Kabupaten Lingga yaitu 

adalah : “Terwujudnya Kabupaten 

Lingga Sebagai Bunda Tanah Melayu 

yang Agamis, Berbudaya, Demokratis, 

dan Mampu Bersaing untuk Menuju 

Masyarakat Sejahtera”. 

 Misi Kabupaten Lingga 

Misi merupakan pernyataan 

tentang tujuan operasional organisasi ( 

Pemerintah) yang diwujudkan dalam 

produk produk dan pelayanan, sehingga 

dapat mengikuti irama perubahan zaman 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

pada masa mendatang. Sebagai 

penjabaran dari visi yang telah 

ditetapkan diatas maka pernyataan misi 



mencerminkan tentang segala sesuatu 

yang akan dilaksanakan untuk mencapai 

visi tersebut. Dengan adanya pernyataan 

misi organisasi, maka akan dapat 

dijelaskan mengapa organisasi eksis dan 

apa maknanya pada masa yang akan 

datang. 

Adapun Misi Kabupaten Lingga adalah 

sebagai berikut : 

a. Membangun sumber daya manusia 

yang berkualitas, terampil, 

berlandaskan keimanan dan 

ketakwaan kepada tuhan yang maha 

esa. 

b. Membangun tempat rujukan bahasa 

melayu, adat istiadat dan kebudayaan 

melayu serta pusat kajian sejarah 

melayu. 

c. Meningkatkan pelayanan kesehatan 

bagi masyarakat melalui program 

hidup sehat. 

d. Menjaga dan memelihara nilai luhur 

budaya daerah yang berpijak pada 

nilai-nilai agama sebagai penyaring 

pengaruh budaya lain untuk 

mempertahan kan identitas dan 

itegritas Kabupaten Lingga. 

e. Membangun kawasan tujuan wisata 

dan sejarah. 

f. Mengembangkan dan menciptakan 

iklim investasi yang kondusif dalam 

perekonomian daerah. 

g. Meningkatkan, mengembangkan dan 

menggali sumber-sumber penerimaan 

daerah. 

h. Membangun ekonomi kerayatan yang 

berbasis kelautan, pesisir dan pulau-

pulau kecil serta meningkatkan dan 

mengembangkan sumber daya 

kelautan. 

i. Membnagun dan mengembangkan 

sasaran sarana dan prasarana 

infrastruktur yang mampu membuka 

isolasi daerah, mengembangkan 

potensi daerah, mengembangkan 

kawasan-kawasan produktif, 

meningkatkan aksesbilitas dan 



mobilitas faktor produksi serta 

membuka peluang pasar. 

j. Meningkatkan kinerja pemerintah 

daerah agar mampu memberikan 

pelayanan yang prima kepada 

masyarakat dan menjalankan roda 

pemerintahan yang baik dan benar 

melalui peningkatan kualitas dan 

kapasitas aparatur, penataan 

kelembagaan pemerintah daerah serta 

penataan perangkat hukum dan 

perundang-undangan. 

k. Meningkatkan kesadaran masyarakat 

yang taat hukum dan 

mengembangkan kehidupan yang 

demokratis. 

B.     DESA SEKANAH 

1.  Gambaran Umum Desa Sekanah 

Desa Sekanah merupakan desa yang 

terletak di sebelah Utara Kabupaten lingga 

tepatnya di daerah kecamatan Lingga 

utara, wilayah Desa Sekanah ini memiliki 

topografi yang bervariasi, dari dataran 

hingga berbukit dan lembah, Wilayah 

dengan Topografi dataran pada umumnya 

dimanfaatkan untuk lahan perkebunan dan 

pertanian. Sedangkan wilayah laut Desa 

Sekanah sangat kaya akan hasil laut yang 

mengandung berbagai jenis ikan. 

Mayoritas masyarakat Desa Sekanah 

ini bermukin didaerah-daerah pesisir 

pantai dan berprofesi sebagai nelayan 

kecil yang kehidupannya bergantung 

dengan hasil laut, masyarakat Desa 

Sekanah ini mayoritasnya juga hanya 

tamatan Sekolah Dasar (SD) bahkan ada 

yang tidak menempuh pendidikan sama 

sekali karena daerahnya yang cukup jauh 

dan terisolir. 

2.   Profile Desa Sekanah 

Berikut adalah Profile Desa Sekanah : 

a.   Keterangan Umum 

 1. Luas dan Batas Wilayah 

 a. Luas Desa   :  55,50 

Km2 

 b. Batas Wilayah    

  



  - Sebelah Utara    :  Kec. 

Senayang 

  - Sebelah Selatan    :  Desa Duara 

  - Sebelah Barat       :  Desa 

Tg.Kelit 

  - Sebelah Timur      :  Kec. 

Senayang 

 2. Kondisi Geografis 

  a. Ketinggian Tanah dari 

permukaan Laut : - 

  b. Banyaknya curah hujan  

  : - 

  c. Topografi (Daratan 

Tinggi/Rendah) :  Rendah dan 

berbukit 

  d. Suhu Udara Rata-rata  

  : - 

 3. Orbitasi (Jarak dari Pusat 

Pemerintahan) 

  a. Jarak  ke Pemerintahan 

Kecamatan  :   7   Km. 

  b. Jarak  ke Pemerintahan 

Kabupaten  :  22  Km 

  c. Jarak  ke Pemerintahan 

Provinsi  :        Km 

  d. Jarak  ke Pemerintahan Pusat

  :        Km 

b.  Penduduk 

 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis 

Kelamin :         

  a.  Laki – laki   

 :   487  Orang        

 b. Perempuan    :   

447 Orang  

  c. Jumlah        

 :   934  Orang 

 2. Jumlah Penduduk Menurut Mata 

Pencarian : 

  a. Pertanian    

 :       1 Orang 

  b. Pertukangan  

 :     16 Orang    

 c. Nelayan    :   

280 Orang    

 d. Guru/PNS    :       

7 Orang     e. 

Honorer    :       8

 Orang   

  f. Pedagang   

 :     36  Orang  

  g. Peternak   

 :     51  Orang     

 3.  Jumlah Penduduk Menurut Agama : 



               a. Islam    

 :   911 Orang 

  b. Kristen    

 :       - Orang 

  c. Katholik    

 :     15 Orang 

  d. Budha    

 :       8 Orang 

  e. Hindu   

 :       - Orang  

 4. Jumlah Penduduk menurut Usia : 

     Umur   :   0  -  5  Tahun 

 :     79  Orang 

   :   6  - 12 Tahun 

 :   102  Orang 

   :  13 - 16 Tahun 

 :     67  Orang 

   :  17 - 19 Tahun 

 :     66  Orang 

   :  20 - 25 Tahun 

 :   118  Orang  

   : 26 - 55 Tahun 

 :   425  Orang 

   : 56 - 79 Tahun 

 :     77  Orang 

   : 80 Tahun Keatas 

 :   -- 

c. Perangkat Desa 

         1. Sekretaris Desa   :    

1    Orang 

        2. Kepala Urusan   :    

3    Orang 

        3. Bendahara Desa  :    

1    Orang  

 SEKDES (PLT)  

   : MURSIAH 

 KAUR PEMERINTAHAN

  : MURSIAH 

 KAUR PEMBANGUNAN

  : HARDI 

 KAUR UMUM  

  : DINA RUBIATI 

 BENDAHARA DESA 

  : YUSRAN 

          4. Kepala Dusun   

 :   2     Orang 

 Kepala  Dusun 01 

TEREGEH : 

INDRAWANDI 

 Kepala  Dusun 02  

LUNDANG : ABDUL 

KAMIS 

         5. Rukun Warga ( RW )  

 :   2     Orang 

 Ketua RW. 01  SASAH 

    : KARMAN 

SAMIN 

 Ketua RW. 02  

LUNDANG  : 

UMAR RAHMA 



        6. Rukun Tetangga ( RT )  

 :   5     Orang 

 Ketua RT.01 TG.AJAR 

SASAH : DARWIS 

 Ketua RT.02 PESISIR 

SASAH  : 

ARFENDI 

 KETUA RT.03 TEREGEH

  : KARMAN.A 

 Ketua RT.04 TG.AWAK

  : DAWENG 

 Ketua RT.05 LUNDANG

  : DARMAWAN 

c. Tempat Ibadah 

1. Jumlah Mesjid  

  :    4   Buah 

2. Jumlah Surau  

  :    1   Buah 

 d. Kesehatan 

1. Puskesmas Pembantu  

(PUSTU)/ SASAH :    1   

Buah 

2. Posyandu   

  :    3   Buah 

3. Polindes  (Lundang) 

  :    1   Buah  

 e. Pendidikan 

1. Sekolah Dasar  

  :   2    Buah 

2. Sekolah Menengah Pertama                 

 : - 

3. Sekolah Menengah Atas 

  : -       

C.       PNPM Mandiri Pedesaan 

PNPM mandiri pedesaan adalah program 

yang dibuat oleh pemerintah untuk 

mempercepat penanggulangan kemiskinan di 

tingkat pedesaan secara terpadu dan 

berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri 

Perdesaan merupakan pengembangan dari 

program pengembangan kecamatan ( PPK ) 

yang selama ini dinilai berhasil. Berdasarkan 

buku pedoman Umum PNPM Mandiri 

perdesaan tahun 2008, Visi PNPM Mandiri 

Perdesaan adalah : “Tercapainya Kesejahteraan 

dan Kemandirian Masyarakat Miskin 

Perdesaan”. Kesejahteraan disini berarti 

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, 

kemudian berarti mampu menggorganisir diri 

untuk memobilasasi sumber daya tersebut untuk 

mengatasi masalah kemiskinan di tingkat 

perdesaan. 

Sedangkan Misi PNPM Mandiri Perdesaan 

adalah : 



a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan 

kelembagaanya. 

b. Kelembagaan sistem pembangunan 

partisipatif. 

c. Pengefektifan fungsi dan peran 

pemerintah lokal. 

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas 

sarana dan prasarana sosial dasar 

ekonomi masyarakat. 

e. Pengembangan jaringan kemitraan 

dalam pembengunan. 

Proses untuk mencapai visi dan misi 

PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang 

dikembangkan yaitu menjadikan Rumah Tangga 

Miskin ( RTM ) sebagai kelompok sasaran, 

menguatkan sistem pembangunan partipatif, 

serta mengembangkan kelembagaan kerja sama 

antar desa. Berdasarkan visi misi dan serta 

strategi yang dikembangkan, maka PNPM 

Mandiri Perdesaan lebih menekankan 

pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan 

yang dipilih. 

1. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan 

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan 

adalah meningkatkan kesejahteraan dan 

kesempatan kerja masyarakat miskin di 

pedesaan dengan mendorong kemandirian 

dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan 

pembangunan. 

Tujuan khususnya meliputi : 

a. Meningkatkan partispasi seluruh 

masyarakat, khususnya masyarakat 

miskin dan atau kelompok perempuan, 

dalam pengambilan keputusan 

perencanaan, pemantauan dan 

pelestarian pembangunan. 

b. Melembagakan pengololaan 

pembangunan partipatif dengan 

meberdayakan sumber daya lokal. 

c. Mengembangkan kapasitas 

pemerintahan desa dalam memfasilitasi 

pengelolaan pembangunan partisipatif. 

d. Menyediakan sarana dan prasarana 

sosial dasara dan ekonomi yang di 

prioritaskan oleh masyarakat. 

e. Melembagakan pengelolaan dana 

bergilir. 



f. Mendorong terbentuk dan 

berkembangnya Badan Kerjasama Antar 

Desa  ( BKAD ). 

g. Mengembangkan kerjasama antar 

pemangku kepentingan dalam upaya 

penanggulangan kemiskinan perdesaan. 

2. Keluaran Program PNPM Mandiri 

Perdesaan 

Keluaran Program PNPM Mandiri 

Perdesaan ini diharapkan mampu mengatasi 

masalah perekonomian serta kesenjangan antara 

desa satu dengan desa lainnya dengan 

memberdayakan masyarakat misikin untuk giat 

berusahan dengan melihat peluang dengan 

memanpaatkan potensi yang ada di desanya 

masing-masing. 

Keluaran Program Meliputi : 

a. Terjadinya peningkatan keterlibatan 

Rumah Tangga Miskin ( RTM ) Dan 

kelompok perempuan mulai dari 

perencanaan sampai pelestarian. 

b. Terlembaganya sistem pembangunan 

partisipatif di desa dan antar desa. 

c. Terjadinya peningkatan kapasitas 

pemerintahan desa dalam memfasilitasi 

pembangunan partisipatif. 

d. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil 

kegiatan PNPM Mandir Perdesaan bagi 

masyarakat. 

e. Terlembaganya pengelolaan dana 

bergulir dalam peningkatan pelayanan 

sosial dasar dan ketersediaan akses 

ekonomi terhadap RTM. 

f. Terbentuk dan berkembangnya BKAD 

dalam penegelolaan pembangunan. 

g. Terjadinya peningkatan peran serta dan 

kerja sama para pemangku kepentingan 

dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan perdesaan. 

3. Prinsip Dasar PNPM Mandiri 

Perdesaan 

PNPM Mandiri Perdesaan menekankan 

prinsip-prinsip dasar sebagai berikut (Buku 

pedoman PNPM Mandiri Perdesaan) : 

a. Bertumpu pada pembangunan manusia. 

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan 



senantiasa bertumpu pada peningkatan 

harkat dan martabat manusia seutuhnya. 

b. Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM 

Mandiri, masyarakat memiliki 

kewenangan secara mandiri untuk 

berpartisipasi dalam menetukan dan 

mengelola kegiatan pembangunan secara 

swakelola. 

c. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan 

kegiatan pembangunan sektoral dan 

kewilayahan dilimpahkan kepada 

pemerintahdaerah atau masyarakat 

sesuai dengan kapasitasnya. 

d. Berorientasi kepada masyarakat miskin. 

Semua kegiatan yang dilaksanakan 

mengutamakan kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat miskin dan 

kelompok masyarakat yang kurang 

beruntung. 

e. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara 

aktif dalam setiap proses pengambilan 

keputusan pembangunan dan secara 

gotong royong menjalankan 

pembangunan. 

f. Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-

laki dan perempuan mempunyai 

kesetaraan dalam perannya di setiap 

tahap pembangunan dan dalam 

menikmati secara adil manfaat kegiatan 

pembangunan. 

g. Demokratis. Setiap pengambilan 

keputusan pembangunan dilakukan 

secara musyawarahdan mufakatdengan 

tetap berorientasi pada kepentingan 

masyarakat miskin. 

h. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat 

harus memiliki akses yang memadai 

terhadap segala informasi dan proses 

pengambilan keputusan sehingga 

pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan 

secara terbuka dan dapat dipertanggung 

jawabkan baik secara moral, teknis, legal 

maupun administratif. 

i. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat 

harus mempriorotaskan pemenuhan 

kebutuhan untuk pengentasan 

kemiskinan dengan mendaya gunakan 



secara optimal berbagai sumber daya 

yang terbatas. 

j. Kolaborasi. Semua pihak yang 

berkepentingan dalam penanggulangan 

kemiskinan didorong untuk mewujudkan 

kerjasama dan sinergi antar pemangku 

kepentingan dalam penanggulangan 

kemiskinan. 

k. Keberlanjutan. Setiap pengambilan 

keputusan harus mempertimbangkan 

kepentingan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga 

di masa depan dengan tetap menjaga 

kelestarian lingkungan. 

l. Sederhana. Semua aturan, mekanisme 

dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM 

Mandiri harus sederhana, fleksibel, 

mudah dipahami, dan mudah dikelola, 

serta dapat dipertanggungjawabkan oleh 

masyarakat. 

4. Dasar Hukum  

Dasar hukum pelaksanaan 

penanggulangan kemiskinan melalui Program 

Nasional  Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPM-MP) mengacu pada landasan 

konstitusional UUD 1945 besrta 

amandemennya, dimana kesejahteraan sosial 

menjadi judul khusus Bab XIV yang 

didalamnya memuat pasal 33 Tentang Sintem 

Perekonomian dan Pasal 34 Tentang Kepedulian 

Negara Terhadap Masyarakat Miskin. 

Landasan idil Pancasila dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku seperti 

undang-undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang 

kesejahteraan sosial. Peraturan Presiden Nomor 

13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 

2010 Tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) 

adalah sebagai berikut : 

1. Kelompok program bantuan sosial 

terpadu berbasis keluarga, bertujuan 

untuk melakukan pemenuhan dasar, 

pengurangan beban hidup, dan 

perbaikan kualitas masyarakat 

miskin. 



2. Kelompok program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi dan 

memperkuat kapasitas kelompok 

masyarakat miskin utuk terlibat 

dalam pembangunan yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip 

pemberdayaan masyarakat. 

3. Kelompok program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan 

usaha ekonomi mikro dan kecil, 

bertujuan untuk memberikan akses 

dan penguatan ekonomi bagi pelaku 

usaha bersekala mikro kecil. 

4. Program-program lainnya yang baik 

secara langsung ataupun tidak 

langsung dapat meningkatkan 

kegiatan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat miskin. 

Dari penjelasan di atas baik dari 

pengertian PNPM, Keluaran, Manfaat, visi dan 

misi serta Dasar hukum di atas jelas sekali 

menguatkan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan 

ini khusus dirancang pemerintah melalui 

pengembangan dari program pengembangan 

kecamatan ( PPK ) yang selama ini dinilai 

berhasil di masyarakat dan diteruskan ke 

pemerintahan terkecil yaitu tingkat desa, yang 

diharapkan akan mampu mengentaskan 

kemiskinan dari titik terkecil. 

D.     PNPM MANDIRI PERDESAAN DI 

DESA SEKANAH    

        1.    Sejarah 

PNPM Mandiri Perdesaan terbentuk 

pada tahun 2007 melalui Keputusan 

Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan 

Rakyat selaku ketua tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan No : 

25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007, Tentang 

Pedoman Umum Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan 

awalnya merupakan merupakan kelanjutan 

dan penyempurnaan Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK) yang di 

mulai pada tahun 1998. 



Desa Sekanah Kecamatan Lingga Utara 

Kabupaten Lingga merupakan salah satu 

Desa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat 

sebagai Desa Penerima Program PNPM 

Mandiri Perdesaan, sejak berdirinya PNPM 

Mandiri Perdesaan di Desa Sekanah ini 

sudah banyak sekali Program-program dan 

kegiatan yang diluncurkan baik dari segi 

fisik maupun non fisik, bangunan fisiknya 

antara lain seperti dermaga-dermaga 

tambatan perahu nelayan, saluran irigasi 

dan tembok-tembok penahan tanah, kendala 

utama yang dihadapi dari pelaksanaan 

PNPM Mandiri Perdesaan Desa Sekanah ini 

adalah dari segi pembangunan non fisik 

tepatnya pinjaman bergulir warga dan 

kelompok warga. 

2.    Struktur Organisasi PNPM Mandiri 

Perdesaan 

a.  Pembina Pelaksana 

Tugas dan Tanggung Jawab : 

- Membina, melaksanakan PNPM 

Mandiri Perdesaan kepada desa-

desa di wilayah Kecamatan. 

- Membuat Surat Penetapan Camat 

(SPC) Tentang usulan-usulan 

kegiatan yang telah disepakati 

musyarwarah antar desa untuk 

didanai melalui PNPM Mandiri 

Perdesaan. 

b.  Penanggung Jawab Operasional 

Kegiatan (PJOK) 

 Tugas dan Tanggung Jawab : 

- Melakukan pemberdayaan 

masyarakat di Kecamatan. 

- Bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan operasional dan 

keberhasilan seluruh kegiatan 

PNPM Mandiri Perdesaan di 

Kecamatan. 

c.  Tim Verifikasi 

Tugas dan Tanggung Jawab : 

- Melakukan pemeriksaan serta 

penilaian usulan kegiatan semua 



desa peserta PNPM Mandiri 

Perdesaan dan membuat 

rekomendasi kepada musyawarah 

antar desa sebagai dasar 

pertimbangan pengambilan 

keputusan. 

d.  Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 

Tugas dan Tanggung Jawab : 

- Mengelola dana program dan dana 

perguliran. 

- Mengkoordinasikan pertemuan-

pertemuan di Kecamatan. 

- Mengelola dan mengoperasikan 

pelaksanaan kegiatan PNPM 

Mandiri Perdesaan ditingkat antar 

desa. 

e.  Badan Pengawas Unit Pengelola 

Kegiatan (BP-UPK) 

Tugas dan Tanggung Jawab : 

- Mengawasi pengelolaan kegiatan, 

administrasi dan keuangan yang 

dilakukan oleh Unit Pengelola 

Kegiatan. 

f.  Fasilitator Kecamatan/ Fasilitator 

Teknik (FK/FT) 

Tugas dan Tanggung Jawab : 

- Memfasilitasi masyarakat dalam 

setiap tahapan PNPM Mandiri 

Perdesaan pada tahap sosialisasi, 

perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelestarian. 

- Membimbing kader-kader desa 

atau pelaku-pelaku PNPM Mandiri 

Perdesaan di Kelurahan dan 

Kecamatan. 

g.  Pendamping Lokal 

Tugas dan Tanggung Jawab : 

- Membantu Fasilitator Kecamatan/ 

Fasilitator Teknik untuk 

memfasilitasi masyarakat dalam 

melaksanakan tahapan dan 

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan 

pada tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelestarian. 

h. Tim Pengamat 

Tugas dan Tanggung Jawab : 



- Memantau dan Mengamati jalanya 

proses Musyawarah antar desa dan 

memberikan saran agar 

musyawarah antar desa dapat 

berlangsung secara partisipatif. 

i.  Badan Kerja Sama Antar Desa 

(BKAD) 

Tugas dan Tanggung Jawab : 

- Mengelola partisifasi masyarakat, 

kegiatan antar desa, aset produktif, 

serta program-program dari pihak 

ke tiga. 

- Menjadi jalan keluar dari masalah 

status dan payung hukum, 

menjelaskan tentang status dan 

kepemilikan, keterwakilan dan 

batas kewenangan. 

- Merumuskan, membahas, dan 

menetapkan rencana strategis 

untuk pengembangan UPK dalam 

bidang micro finance, 

pelaksanaanprogram, dan 

pelayanan usaha kelompok. 

- Mengawasi, memeriksa serta 

mengevaluasi kinerja UPK. 

 

BAB IV 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

UPAYA PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN DENGAN 

MEMANFAATKAN DANA PNPM DIDESA 

SEKANAH KABUPATEN LINGGA 

A.      Karakteristik Informan 

 Sebelum dikemukakan hasil-hasil 

penelitian beserta analisanya terlebih dahulu 

akan dikemukakan gambaran tentang 

karakteristik Informan penelitian ini, gambaran 

karakteristik ini merupakan profil sumber data 

yang memberikan gambaran pemahaman 

terhadap data hasil penelitian sehingga dapat 

diletakkan pertimbangan yang profesional atas 

hasil penelitian ini, adapun gambaran tentang 

karakteristik Informen pada penelitian ini adalah 

: 

1. Kepala PNPM-MP Desa Sekanah yang 

merupakan penanggung jawab operasional 

kegiatan memberikan tanggapan yang 



cukup positif selama pengambilan data. 

Selama proses pengumpulan data 

hambatan kecil yang ditemukan hanyalah 

berkenaan dengan hari dan waktu 

pertemuan untuk melaksanakan 

wawancara terhadap Informan kunci 

(Kepala PNPM Mandiri Perdesaan Desa 

Sekanah Kecamatan Lingga Utara 

Kabupaten Lingga). Hal ini dikarenakan 

beban kerja yang banyak sesuai dengan 

jabatan yang dipegangnya, akan tetapi 

dengan kesepakatan bersama semua 

hambatan tersebut dapat diatasi. 

2. Staff UPK dan Staff PJOK PNPM-MP 

Desa Sekanah juga memberikan respon 

yang positif selama pengambilan data dan 

proses wawancara, kendala yang penulis 

hadapi juga tidak begitu berarti, 

kendalanya yang dihadapi penulis tidak 

lain hanya penulis harus menyesuaikan 

dengan waktu kosong dari kedua 

Informen tersebut. 

3. Tokoh Masyarakat, Ketua RT dan 

Perwakilan dari Masyarakat juga 

memberikan respon yang sangat positif 

sekali selama proses pengambilan data, 

sedikit kendala yang penulis hadapi disini 

adalah waktu untuk melakukan 

pengambilan data, karena penulis harus 

menunggu para Informen pulang dari 

bekerja.  

 Untuk mempermudah dalam penganalisaan 

data untuk menunjang hasil penelitian, maka 

sebelum menguraikan tentang Variabel 

penelitian dan indikator penelitian, maka 

penulis melihat terlebih dahulu tentang identitas 

Informan yang akan dijelaskan dibawah ini : 

1. Distribusi Informan Menurut Tingkat 

Pendidikan 

  Pendidikan merupakan suatu faktor yang 

sangat menentukan bagi kemajuan seseorang 

atau masyarakat suatu bangsa ditentukan oleh 

tingkat pendidikan yang dimiliki oleh bangsa 

atau masyarakat yang bersangkutan. Selain itu 

Pendidikan sebagai suatu usaha yang sadar guna 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan 

sehingga akan mempengaruhi pola fikir dan 

tindakan seseorang. Berdasarkan penelitian 



terhadap Informan, pendidikannya sangat 

bervariasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada table berikut : 

 

         Tabel IV.1 Distribusi Informan 

Menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang)

1 SD 7

2 SLTP 3

3 SLTA 4

4 D3 1

5 S1 0

15Jumlah   

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 

2016 

Dari Tabel diatas menunjukan bahwa tingkat 

pendidikan Informan kurang memadai untuk 

memberikan keterangan dan jawaban yang tepat 

sebagaimana yang diinginkan penulis, dapat 

diketahui bahwa Informen yang berpendidikan 

SD berjumlah 7 orang, Informan yang 

berpendidikan SLTP sederajat berjumlah 3 

orang, Informan yang berpendidikan SLTA 

berjumlah 4 orang, Informan yang 

berpendidikan D3 berjumlah 1 orang, walaupun 

tingkat pendidikan Infomen pada penelitian ini 

kurang memadai namun penulis berasumsi 

bahwa Informan mempunyai kemampuan dalam 

memberikan keterangan dan jawaban yang tepat 

terhadap permasalahan penelitian yang 

diinginkan penulis, karena Informen yang 

mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar diatas 

merupkan perwakilan dari tokoh masyarakat 

yang ada di Desa Sekanah, dan mayoritas 

masyarakat di Desa Sekanah hanya 

berpendidikan Sekolah Dasar (SD) saja, bahkan 

banyak yang tidak bersekolah sama sekali. 

2. Distribusi Informan Menurut Tingkat 

Umur 

 Tingkat umur seseorang akan 

mempengaruhi aktifitas seseorang tersebut 

dalam melakukan pekerjaanya, begitu juga akan 

mempengaruhi pemahaman dalam memberikan 

keterangan dan jawaban secara objektif dalam 

penelitian ini. Adapun tingkat umur Informan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 

berikut : 

           Tabel IV.2 Distribusi Informan 

Menurut Tingkat Umur 



No Tingkat Umur Jumlah (Orang)

1 30 - 40 5

2 41 - 50 2

3 51 - 60 8

4 61 - 70 0

Jumlah 15

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 

2016 

  Dari tabel diatas menunjukan bahwa 

tingkat umur Informan cukup memadai untuk 

memberikan keterangan dan jawaban yang tepat 

sebagaimana yang diinginkan penulis, dan dapat 

diketahui bahwa kelompok umur 30-40 tahun 

berjumlah 5 orang, kelompok umur 41-50 

Tahun berjumlah 2 orang, kelompok umur 51-

60 Tahun berjumlah 8 orang. 

B.  Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya 

Penanggulangan Kemiskinan Dengan 

Memanfaatkan Dana PNPM di Desa 

Sekana Kabupaten Lingga 

Partisipasi masyarakat merupakan 

keikutsertaan dengan sukarela tanpa adanya 

tekanan atau paksaan dari pihak luar. Namun 

keadaaan dari kesukarelaan dari sebuah 

partisipasi tidak akan didapatkan dari 

masyarakat tanpa adanya paksaan serta orang-

orang yang menggerakkan hingga keinginan 

masyarakat timbul dengan sendirinya untuk ikut 

pada kegiatan PNPM  Perdesaan. 

Pada Dasarnya PNPM Mandiri Perdesaan 

adalah sebuah kebijakan pemerintah yang 

penekannya adalah pemberdayaan masyarakat 

di desa tempat tinggalnya dan mendapatkan 

fasilitas pembangunan hingga layak sehingga 

ikut merasakan hasil dari pembangunan yang 

telah di programkan oleh Pemerintah melalui 

PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk mengetahui 

partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri 

Perdesaan ada beberapa indikator yang menjadi 

pembahasan sebagai berikut : 

 1.        Sumbangsihnya Terhadap Usaha 

Pembangunan 

 Sumbangsih merupakan suatu cara yang 

digunakan oleh masyarakat untuk berpartisipasi 

secara langsung didalam proses pembangunan, 

Kasnawi dan Ramli ( 2006 : 36 ) menyebutkan 

bahwa : “Salah satu metode yang telah dikenal 

dalam teori pembangunan masyarakat dalah 

teori partisipasi masyarakat”.  



Keberhasilan pembangunan dilihat dari 

adanya partisipasi masyarakat untuk ikut serta 

dalam pencapaian program pembangunan yang 

dibuat oleh pemerintah sebagaimana visi 

pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan 

untuk masyarakat. Ini didukung dengan 

pendapat Khairul Muluk ( 2007 : 52 ) yang 

menyebutkan bahwa partisipasi sebagai suatu 

layanan dasar dan bagian integral dari local 

goverment , partisipasi publik merupakan alat 

good government : 

“Pengertian partisipasi dalam 

pembangunan bukanlah semata-mata 

partisipasi dalam pelaksanaan program, 

rencana, dan kebijakan pembangunan, 

tetapi juga partisipasi yang memnsipatif. 

Artinya sedapat mungkin penetuan 

alokasi sumber-sumber ekonomi 

semakin mengacu pada motto 

pembangunan dari, oleh dan untuk 

rakyat”.  

 Jadi sumbangsih disini mempunyai 

peran yang sangat penting dan strategis demi 

tercapainya sebuah program pembangunan yang 

tepat, cepat dan akurat, di setiap pembangunan 

yang mengarah kepada pemberdayaan 

masyarakat memang menuntut sumbangsih 

sebesar-besarnya dari masyarakat tersebut. 

Sumbangsih yang dimaksudkan disini 

adalah sumbangsih yang berdasakan niat baik 

dan keikhlasan dari setiap warga masyarakat 

yang berpartisipasi secara langsung di dalam 

Program PNPM Mandiri Perdesaan ini, 

sehingga tidak ada oknum-oknum yang 

memiliki kepentingan sendiri yang menfaatkan 

Program PNPM Mandiri Perdesaan tersebut 

untuk kepentingan pribadi, golongan atau 

sekelompok orang saja. Guna mendapatkan 

Informasi yang jelas tentang partisipasi 

masyarakat dalam uapaya penanggulangan 

kemiskinan dengan memanfaatkan dana PNPM 

DI Desa Sekanah ini maka diperlukan beberapa 

Indikator yang dikaji didalamnya sebagai 

berikut : 

a.       Sumbangsih uang 

Uang merupakan modal utama demi 

terlaksananya Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Sekanah ini 

karna uang merupakan faktor penentu 



keberhasilan dan besar kecilnya sebuah 

progran yang akan dibuat atau ditetapkan, 

oleh karena itu Sumbangsih Uang dari 

masyarakat yang menginginkan Desa 

Sekanah ini maju dan mampu bersaing 

dengan Desa-Desa maju lainnya sangat 

diharapkan sekali. Sumbangsih Uang disini 

dimaksudkan bukan hanya berpartisipasi 

dengan memberikan sumbangsih uang saja 

melainkan sumbangsih untuk membayar 

iuran pinjaman warga atau kelompok warga 

yang meminjam uang PNPM untuk 

program-program pemberdayaan yang 

warga atau kelompok warga  usulkan. 

Dengan membandingkan anggaran 

yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan 

program-program pemberdayaan yang 

dinilai cukup banyak yang diusulkan oleh 

masyarakat berdasarkan keputusan 

musyawarah desa, sangat mustahil untuk 

mengikuti semua program-program yang 

diusulkan tersebut walaupun program-

program yang diusulkan sangat bagus dan 

bermanfaat untuk pemberdayaan 

masyarakat, sehingga program-program 

tersebut harus di pilah-pilah lagi dan hanya 

memprioritaskan program-program yang 

dianggap lebih penting dari program-

program lainya yang anggarannya 

disesuaikan dengan jumlah anggaran yang 

dimiliki. 

Untuk mengetahui seberapa besar 

sumbangsih uang di berikan Masyarakat 

Desa Sekanah Terhadap Program PNPM 

Mandiri Perdesaan, maka penulis 

memberikan wawancara kepada semua Key 

Informen dan Informen pendukung dengan 

pertanyaan sebagai berikut : “Apakah 

Bapak beserta Bapak/Ibu warga Masyarakat 

berpartisipasi langsung dalam memberikan 

sumbangsih uang terhadap Program Kerja 

yang di buat oleh PNPM Mandri Perdesaan 

Desa Sekanah ?”, Adapun jawaban yang 

didapat dari Key Informen dan informen 

pendukung bervariasi, sebagai berikut : 

Kepala (PJOK) PNPM Desa Sekanah, 

mengatakan : 

“Untuk saya pribadi lebih sering 

berpartisipasi dengan memberikan 



sumbangsih uang untuk program-

program yang akan dibuat pada 

rapat musyawarah seperti adanya 

kekurangan dari dana konsumsi dan 

perlengkapan yang diperlukan 

sewaktu rapat. Biasanya masyarakat 

juga berpartsipasi, setiap ada proyek 

pekerjaan, ada yang bikin kue, air, 

kalau di Sekanah jiwa 

kekeluargaannya msih cukup tinggi”. 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Senin 16 Mei 2016) 

Dari hasil wawancara dengan Key 

Informen dapat dilihat bahwa ia selalu 

berpartisipasi dengan memberikan 

sumbangsih uang demi terlaksananya 

sebuah rapat yang akan diadakan oleh 

PNPM Mandiri Perdesaan Desa Sekanah  

walaupun dengan jumlah yang tidak begitu 

besar. 

Selanjutnya Penulis juga meminta 

pernyataan dari informen pendukung 

dengan pertanyaan yang sama, berikut 

kutipan wawancaranya : 

Tokoh Masyarakat 1 (AB), 

mengatakan : 

“Biasanya kalau ada program 

pembangunan yang dibuat oleh 

PNPM, saya selalu berpartisipasi 

walaupun sudah tidak lagi berbentuk 

uang” 

(Wawancara tambahan, Sabtu 10 

September 2016) 

Jawaban yang sama juga di paparkan 

oleh Ketua RT 003 

Ketua RT 003, mengatakan : 

“Saya selalu ikut berpartisipasi 

dengan memberikan sumbangsih 

uang yang dibelikan atau dibuatkan 

kue air dan lain sebainya,  biasanya 

saya dan masyarakat membuat 

jadwal dari rumah ke rumah secara 

bergantian. ”  

(Wawancara di lakukan pada hari 

Jum’at 13 Mei 2016) 

Masyarakat 1 (AT), mengatakan : 

“Kalau untuk berpartisipasi uang 

mungkin kita warga disini pasti 

berpartisipasi tergantung 

kemampuan, kalau lagi ada kita kasi, 

kalau lagi tidak ada kan tak mungkin 

kita paksakan”. 

(Wawancara Tambahan, Sabtu 10 

September 2016) 

Dari kutipan wawancara diatas dapat 

kita lihat bahwa warga masyarakat di Desa 

Sekanah ini selalu aktif berpartisipasi 

memberikan Sumbangsih Uang walaupun 



sudah berbentuk barang-barang konsumsi, 

perlengkapan dan lain sebagainya, ini 

bantuan yang diberikan seikhlasnya dan 

sesuai dengan kemampuan yang mereka 

miliki. Hal ini mengindikasikan bahwa 

tingkat Partisipasi warga masyarakat dalam 

memeberikan sumbangsih uang guna 

mensukseskan Peogram PNPM Mandiri 

Perdesaan ini sangat tinggi. 

Kemudian penulis juga menanyakan 

hal yang sama dengan Key Informen dan 

Informen pendukung, dengan pertanyaan 

yang sedikit berbeda yang lebih mengarah 

kepada Partisipasi berupa Memberikan 

Sumbangsih Uang  untuk melunasi iuran 

pinjaman yang warga pinjam dari PNPM. 

Penullis memberikan pertanyaan kepada 

semua Informen dengan pertanyaan sebagai 

berikut : “Apakah Bapak/ Ibu warga 

masyarakat Desa Sekanah berpartisipasi 

dalam memberikan sumbangsih uang guna 

melunasi iuran yang warga atau kelompok 

warga pinjam dari PNPM ?”. Adapun 

jawaban yang diperoleh dari semua 

informen bervariasi sebagai berikut : 

Staf UPK PNPM Desa Sekanah, 

mengatakan : 

“Ada sebagian yang selalu tepat 

waktu melunasi iuran pinjaman tetapi 

ada juga yang selalu telat bahkan 

harus diingati berkali-kali” 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Selasa 3 Mei 2016) 

Jawaban ini juga dibenarkan oleh Staf 

2 PNPM Desa Sekanah. 

Staf PJOK PNPM Desa Sekanah, 

mengatakan : 

“Kita terkadang harus berkali-kali 

mendatangi warga yang terlambat 

membayar iuran bahkan ada yang 

menunggak sampai 1 bulan bahkan 2 

bulan, disini kita sering kebingungan, 

karna uang yang terkumpul harus 

kita rekap lagi untuk pinjaman buat 

kelompok peminjam selanjutnya yang 

sudah menunggu,” 

(Wawancara di lakukan pada hari 

selasa 3 Mei 2016) 

Dari kutipan wawancara di atas 

terlihat dan sudah tergambar cukup jelas 

bahwa partisipasi masyarakat untuk 



mensukseskan program PNPM Mandiri 

Perdesaan dengan memberikan 

bersumbangsih uang untuk melunasi iuran 

pinjaman masih sangat kurang sekali. 

Penulis juga memperkuat hasil wawancara 

ini dengan mewawancarai Ketua dusun 1 

dengan pertanyaan yang sama. Kutifan 

wawancara sebagai berikut : 

Ketua RT 001, mengatakan : 

 “Untuk melunasi iuran pinjaman 

tepat waktu terkadang kita cukup 

sulit, karena kita rata-rata nelayan 

tidak tentu pendapatannya dalam 

sehari”. 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Kamis 12 Mei 2016) 

Masyarakat 4 (AM), menyebutkan : 

“Sebetulnya agak susah kita nilai, 

ada yang tepat waktu membayar ada 

juga yang telat, tetapi walaupun 

demikian masyarakat disini masih 

punya itikat untuk melunasi iuran 

pinjaman yang mereka pinjam ”. 

(Wawancara Tambahan, Minggu 11 

September 2016) 

Masyarakat 5 (AKM), menyebutkan : 

“Kalau untuk dibilang berpartisipasi 

warga dsini berpartisipasi sekali, 

tetapi yang namanya hidup pasti ada 

pasang surutnya, apalagi kebutuhan 

hidup sekarang, barang serba mahal, 

kebutuhan sekolah anak lagi, terlebih 

lagi masyarakat dsini mayoritas 

nelayan yang penghasilannya tidak 

tetap, menurut saya itu aja kendala 

yang kita hadapai disini”. 

(Wawancara tambahan, Minggu 11 

September 2016) 

Dari kutipan wawancara dengan 

informen pendukung diatas terlihat bahwa 

kesanggupan masyarakat untuk melunasi 

iuran pinjaman ini tergantung dengan 

musim dan banyaknya hasil tangkapan yang 

didapat oleh warga masyarakat tersebut, ini 

dikarenakan masyarakat desa sekanah 

masih tergantung dengan hasil laut yang 

mayoritas masyarakatnya adalah nelayan 

tangkap. 

Untuk memperkuat data yang didapat 

maka penulis memberikan wawancara 

kembali kepada Kepala (PJOK) PNPM 

Mandiri Desa Sekanah yang merupakan 

Key Informen pada penelitian ini, dengan 

pertanyaan sebagai berikut : “Menurut 



Bapak, Apakah kesanggupan warga 

masyarakat untuk melunasi iuran pinjaman 

guna berpartisi memberikan sumbangsih 

uang terhadap suksesnya program PNPM-

MP ini selalu bergantung dengan musim 

dan hasil tangkapan nelayan karena 

mayoritas masyarakat adalah nelayan ?” 

Kepala PNPM Desa Sekanah, 

mengatakan : 

“Menurut saya faktor pekerjaan 

sebagai nelayan bukan menjadi 

alasan yang tepat, banyak daerah 

lain yang ke kayaan lautnya jauh 

lebih sedikit dari kita tetapi mereka 

bisa jauh lebih maju dari kita, itu 

karena manajemen keuangan yang 

mereka miliki jauh lebih baik, selain 

itu juga saya lihat kurangnya 

kesadaran dari masyarakat itu sendiri 

untuk mensukseskan dan manfaat 

pentingnya Program PNPM-MP ini”. 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Senin 16 Mei 2016) 

Berdasarkan hasil dari wawancara 

diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi 

masyarakat disini bervariatif dari segi untuk 

melunasi iuran pinjaman masih sangat 

kurang, dan dari segi konsumsi buat para 

pekerja proyek dan pelaksaan rapat dinilai 

sudah baik. Mungkin ini dikarenakan masih 

kurangnya manajemen keuangan 

masyarakat Desa Seakanah sehingga masih 

belum bisa mengatur pola keuangan, selain 

itu masih kurangnya kesadaran akan 

pentingnya Program PNPM Mandiri 

Perdesaan ini untuk membangun Desa 

mereka, masyarakat disini hanya sekedar 

mengambil keuntungan dari dana bergulir 

yang dipinjamkan tetapi masih lupa akan 

tanggung jawab mereka untuk melunasi 

iuran pinjaman tersebut agar tetap terus 

berlangsung hingga seluruh masyarakat 

dapat merasakan manfaatnya. 

b.      Sumbangsih Tenaga. 

Partisipasi masyarakat juga dapat 

ditunjukan melalui partisipasi berbentuk 

tenaga, dikarenakan Sumbangsih Tenaga 

juga sangat diperlukan guna telaksananya 

dan suksesnya suatu program yang dicita-

citakan oleh pemerintah guna membantu 



Perdesaan yang menjadi target dari 

Program PNPM Mandiri Perdesaan 

tersebut, agar Desa-Desa tertinggal 

diharapkan maju dan mampu bersaing 

dengan Desa-Desa maju lain dengan 

memanfaatkan program-program 

pemberdayaan yang di dibuat berdasarkan 

musyawarah masyarakat tersebut 

diharapkan masyarakat Desa tersebut harus 

berperan aktif dan berfartisipasi langsung 

didalam program salah satunya dengan 

memberikan Sumbangsih Tenaga. Untuk 

mendapatkan Informasi mengenai 

Sumbangsi Tenaga yang diberikan 

Masyarakat Desa Sekanah ini, maka penulis 

memberikan wawancara kepada Informen 

berkaitan dengan pertanyaan yang diajukan 

yaitu : Selama berjalanya Program PNPM 

di Desa Sekanah ini, apakah Bapak beserta 

Bapak/ Ibu warga masyarakat pernah 

berpartisipasi dengan memberikan 

Sumbangsih Tenaga selama program 

berlangsung ? 

Adapun jawaban yang penulis dapat 

dari seluruh Informen bervariasi, adalah 

sebagai berikut : 

Kepala (PJOK) PNPM Desa Sekanah, 

mengatakan : 

“Dikarenakan saya merupakan 

Kepala PNPM disini, orang yang 

bertanggung jawab atas sukses dan 

berjalannya program ini maka sudah 

menjadi kewajiban dan tanggung 

jawab saya untuk berpartisipasi 

dengan bersumbangsih tenaga warga 

masyarakat juga berpartisipasi 

karena program pembangunan yg 

dibuat ini atas aspirasi mereka dan 

untuk kepentingan mereka”. 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Senin 16 Mei 2016) 

Dari wawancara dengan Kepala 

PNPM-MP Desa Sekanah diatas jelas sekali 

bahwa berpartisipasi dengan memberikan 

sumbangsih tenaga merupakan hal wajib 

yang harus dilakukan demi suksenya 

Program-program yang dikeluarkan oleh 

PNPM-MP Desa Sekanah nantinya. Sikap 

tersebut mengindikasikan bahwa Kepala 

PNPM-MP Desa Sekanah memiliki 



kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi 

untuk pembangunan Desa yang 

dipegangnya, dan juga merupakan tanggung 

jawab yang harus dipikulnya. 

Partisipasi masyarakat dalam 

memberikan sumbangsih tenaga merupakan 

kesukarelaan yang diberikan secara pribadi 

oleh setiap orang yang melihat dan 

mengetahui tentang setiap program dan 

setiap proses dan tahapan-tahapan yang 

dilewati oleh PNPM-MP ini. Untuk 

memperkuat data penelitian tentang 

partisipasi masyarakat Desa Sekanah dalam 

memberikan sumbangsih Tenaga Terhadap 

PNPM-MP ini, maka penulis juga 

mewawancarai Informen pendukung 

dengan pertanyaan yang sama, adapun 

jawabannya adalah sebagai berikut : 

Tokoh Masyarakat 2 (MS) Desa 

Sekanah, mengatakan : 

“Saya selaku orang yang merasakan 

manfaat dari program-program 

pembangunan yang dibuat oleh 

PNPM, jadi sudah menjadi kewajiban 

saya dan masyarakat disini untuk 

berpartisipasi”. 

(Wawancara tambahan, Minggu 11 

Septembet 2016)) 

Jawaban yang sama juga dipaparkan 

oleh beberapa informen pendukung lainnya, 

berikut hasil wawancaranya : 

Ketua RT 002 Desa Sekanah, 

menyebutkan : 

“Kalau untuk bersumbangsih tenaga 

saya sering sekali, tanpa dimintapun 

saya bantu, apalagi rapat-rapat yang 

melibatkan saya, saya harus lebih 

aktif dari warga lain karena adalah 

RT”. 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Kamis 12 Mei 2016) 

Masyarakat 4 (AM), menyebutkan : 

“Wajib berpartisipasi, karena 

program ini dibuat memang 

berdasarkan kebetuhan masyarakat, 

tetapi disini kita juga tidak bisa harus 

memaksakan mereka untuk terus 

membantu, karena mereka juga 

punya pekerjaan butuh makan, jadi 

disini kita biasanya buat yang bisa 

dan sukarela saja, alhamdulillah 

masyarakat disini aktif sekali 

membantu”. 

(Wawancara Tambahan, Minggu 11 

September 2016) 

Masyarakat 2 (AK), mengatakan : 



“Berpartisipasi, walau tidak 

seluruhnya, sebab warga disini juga 

punya pekerjaan dan tanggung jawab 

terhadap keluarga mereka”. 

(Wawancara Tambahan, Sabtu 10 

September 2016) 

Masyarakat yang aktif berpartisipasi 

dengan kesadaran diri sendiri seperti yang 

dilakukan oleh para Informen-informen di 

atas memang sangat diperlukan untuk 

mempercepat kemajuan khususnya 

dibidang pemberdayaan masyarakat, 

dikarenakan disini masyarakat memang 

harus dituntut aktif dari segi apapun, 

barulah sebuah program yang dijalankan 

tersebut dianggap berhasil dan sukses untuk 

dikembangkan lagi ke program-program 

pemberdayaan yang lebih besar. 

Jadi dari seluruh kutipan wawancara 

di atas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi 

masyarakat dalam memberikan Sumbangsih 

Tenaga sangat tinggi, karena mereka 

menyadari peran dan fungsi serta 

kedudukan mereka di masyarakat, untuk itu 

mereka bartanggung jawab untuk lebih aktif 

dibanding masyarakat lainnya, agar 

program-program yang akan dijalankan 

berjalan sesuai yang diharapakan oleh 

pemerintah pada umumnya dan masyarakat 

khususnya. 

c.       Sumbangsih Ide atau Pemikiran 

Dari seluruh partisipasi yang 

melibatkan masyarakat secara langsung 

Sumbangsih ide atau pemikiran ini 

dianggap yang paling dibutuhkan di setiap 

program yang mengarah kepada 

pemberdayaan, dikarenakan Ide dan 

Pemikiran yang luar biasa merupakan 

penentu baik tidaknya dan sukses tidaknya 

sebuah program yang akan direncanakan, 

ide dan pemikiran ini dapat diberika 

masyarakat pada saat rapat penentuan atau 

penetapan program yang akan dibuat, yang 

dianggap program yang bisa mengatasi 

masalah yang dihadapi masyarakat saat itu, 

oleh karena itu diperlukan ide dan 

pemikiran yang memang bertujuan untuk 

menyelesaikan masalah masyarakat bukan 



ide yang hanya mementingkan kepentingan 

pribadi atau kelompok saja. 

Untuk memperoleh Informasi dan 

data yang jelas maka penulis memberi 

wawancara kepada seluruh Informen 

Penelitian dengan pertanyaan sebagai 

berikut : Apakah Bapak beserta Bapak/Ibu 

warga masyarakat berpartisipasi dalam 

memberikan Ide atau Pemekiran saat rapat-

rapat penentuan program, atau penentuan 

tujuan pembangunan yang akan dibuat oleh 

PNPM-MP Desa Sekanah, dan apakah 

warga masyarakat desa juga aktif dalam 

memberikan Ide atau Pemikirannya ?, 

Aadapun jawaban yang diperoleh dari 

semua Informen penelitian bervariasi, 

adalah sebagai berikut : 

Kepala (PJOK) PNPM Desa Sekanah, 

mengatakan : 

“Saya memiliki fungsi sebagai 

pembina, jadi partisipasi saya 

mengarahkan ide atau pemikiran 

warga masyarakat ke arah program-

program pemberdayaan yang dirasa 

sangat diperlukan saat itu, jadi jelas 

sekali kalau saya harus sangat 

berperan disini, Masyarakat juga 

sangat antusias dan aktif sekali 

memberikan Ide atau Pemikiran 

walaupun Ide atau Pemikiran 

tersebut masih mengarah kepada 

kepentingan pribadi mereka atau 

kelompok mereka.” 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Senin 16 Mei 2016) 

Dikarenakan fungsi dari Kepala 

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan 

pembina, jadi Partisipasi dengan 

bersumbangsih atas Ide atau Pemikiran 

yang dimilikinya diarahkan kepada 

menggiring opini masyarakat agar lebih 

berfikir kreatif dalam menetukan setiap 

program-program yang akan dibuat yang 

mengarah kepada kebutuhan warga bukan 

hanya mengikuti kemauan warga saja. 

Selanjutnya penulis juga 

mewawancarai Informen lainnya yang 

merupakan bagian dari rapat penentuan 

program atau tujuan program, dengan 

pertanyaan yang sedikit berbeda dengan 

Key Informen,  adapun pertanyaan adalah : 

Apakah Bapak/Ibu pernah berpartisipasi 



memberikan Ide atau Pemekiran Bapak/Ibu 

saat rapat-rapat penentuan program, atau 

penentuan tujuan pembangunan yang akan 

dibuat oleh PNPM-MP Desa Sekanah?, 

kutifan wawancaranya sebagai berikut : 

Ketua RT 003 Desa Sekanah, 

menyebutkan : 

“Saya selalu memberikan Ide dan 

Pemikiran saya di setiap rapat-rapat 

yang diadakan, karena program ini 

sangat baik buat kita semua”. 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Jumat 13 Mei 2016) 

Ketua RT 002 Desa Sekanah, 

menyebutkan : 

“Saya harus berpartisipasi 

memberikan Ide dan Pemikiran saya 

karena saya harus memperjuangkan 

warga saya yang memiliki Ide dan 

Pemikiran yang saya nilai baik 

seperti yang telah kita rembukkan 

sebelumnya”. 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Kamis12 Mei 2016) 

Dari hasil dari dua wawancara dengan 

Informen pendukung diatas jelas sekali 

terlihat bahwa partisipasi masyarakat dalam 

memeberikan Ide dan Pemikiran yang 

mereka miliki sangat tinggi karena, dilihat 

dari antusias masyarakat memberikan Ide 

dan Pemekiran hingga memperjuangkan Ide 

dan Pemikiran yang telah disepakati dengan 

warga di tingkat RT ataupun RW mereka, 

walaupun dinilai masih mementingkan 

kelompok, tetapi mereka aktif berpartisipasi 

dalam mensukseskan program 

pemberdayaan yang di selenggarakan 

pemerintah melalui PNPM Mandiri 

Perdesaan ini. 

Dengan adanya berbagai Ide dan 

Pemikiran yang diberikan oleh warga 

masyarakat disini, diharapkan akan 

mempermudah seluruh anggota rapat dan 

Pembina yang sekaligus merupakan ketua 

rapat membuat keputusan dalam 

mengambil sebuah kebijakan yang 

dianggap memenuhi kriteria dan dianggap 

merupakan program prioritas utama yang 

merupakan kebutuhan yang dibutuhkan 

oleh masyarakat banyak. Ini diperkuat 

dengan wawancara dengan wawancara yang 



dilakukan dengan Informen pendukung, 

adapun kutifan wawancranya adalah : 

Tokoh Masyarakat 1 (AB) Desa 

Sekanah, mengatakan : 

“Rata-rata setiap anggota rapat 

memiliki Ide dan Pemikiran sendiri, 

bahkan ada yang memiliki lebih dari 

satu Ide atau Pemikiran yang 

diusulkan, tetapi itu merupakan 

keputusan Pembina dan Ketua rapat 

berdasarkan musyawarah, hanya 

diambil program-program yang 

dianggap bagus dan perlu saja”. 

(Wawancara tambahan, Sabtu 10 

September 2016) 

Kemudian jawaban ini juga didukung 

oleh jawaban yang disampaikan oleh Staf 

perempuan PNPM Mandiri Desa Sekanah, 

adapun jawabanya adalah sebagai berikut : 

Staf UPK PNPM Desa Sekanah, 

menyebutkan : 

“Masyarakat dan seluruh anggota 

rapat aktif sekali didalam rapat, dan 

menyampaikan Ide-ide mereka, tapi 

keputusan tetap harus berdasakan 

musyawarah dengan banyak 

pertimbangan”. 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Rabu 4 Mei 2016) 

Masyarakat 3 (SA), mengatakan : 

“Kalau berpartisipasi Ide atau 

pemikiran masyarakat disini biasanya 

melalui RT atau RW didaerah mereka 

masing-masing setelah itu baru 

diajukan di rapat program kegiatan 

yang akan dilaksanakan oleh 

PNPM”. 

(Wawancara Tambahan, Sabtu 10 

September 2016) 

Dari Observasi dan hasil wawancara 

langsung dengan masyarakat, maka penulis 

mencoba menyimpulkan bahwa partisipasi 

masyarakat dalam memberikan sumbangsih 

Ide atau Pemikiran sudah berjalan sesuai 

yang diharapkan pemerintah, yang dimana 

masyarakat sebagai target program 

pemerdayaan masyarakat juga harus 

dituntut aktif dalam memberikan Ide dan 

Pemikiran yang mereka miliki, karena tidak 

jarang Ide-Ide yang kecil bisa membuahkan 

program-program besar yang dibutuhkan 

masyarakat, khususnya masyarakat Desa 

Sekanah Kecamatan Lingga Utara 

Kabupaten Lingga Ini. 

2.       Penerimaan Manfaat Secara Merata 



 Dalam setiap program yang berbasis 

pemberdayaan yang pertama harus dilihat disini 

adalah manfaat dari program yang akan 

dijalankan atau dilaksanakan, dikarenakan 

program pemberdayaan seperti PNPM Mandiri 

Perdesaan harus sangat beracuan pada manfaat 

dari pembangunan yang disepakati atau dibuat 

tersebut, dikarenakan program ini melibatkan 

seluruh masyarakat dan harus menjungjung 

tinggi manfaat yang menyangkut harkat orang 

banyak yang merupakan target dari program 

pemberdayaan tersebut. 

 Menurut Mikkelsen, sebagaiman dikutip 

oleh Sumaryadi ( 2005 : 100-101 ), menyatakan 

bahwa definisi pemberdayaan masyarakat 

adalah sebagai berikut : 

“Pembardayaan masyarakat adalah 

model pembangunan alternatif yang 

dirumuskan oleh masyarakat dan 

organisasi setempat, yang maksudnya. 

Pertama : Masyarakat harus memperoleh 

proyek pembangunan mereka yang 

ditentukan sendiri. Kedua : Masyarakt 

memiliki kemampuan dan hak untuk 

menyatakan fikiran serta kehendak 

mereka. Ketiga : Tujuan pembangunan 

dapat dicapai secara harmonis dan 

konflik antar kelompok masyarakat 

diredam melalui pola demokrasi. 

Keempat : Pembangunan menjadi positif 

bila ada partisipasi masyarakat serta 

perencanaan pembangunan yang baik. 

Kelima : Pemberdayaaan masyarakat 

merupakan hal yang mutlak untuk 

mendapat partisipasi”  

 Dari teori diatas menggambarkan bahwa 

program PNPM Mandiri Perdesaan yang 

berbasis program pemberdayaan masyarakat ini 

seutuhnya melibatkan masyarakat sebagai kunci 

terlaksananya sebuah kegiatan dari awal 

pembentukan hingga penerima manfaat karena 

memang program pemberdayaan ini 

diperuntukan untuk kepentingan masyarakat dan 

harus masyarakat juga yang merasakan manfaat 

yang sebesar-besarnya dari program tersebut, 

oleh karena itu diharapkan penerima manfaat 

dari program-program yang dibuat harus 

memiliki berbagai keriteria salah satunya adalah 

Penerimaan Manfaat Pembangunan Secara 

Merata, tidak ada kesenjangan anatara satu 

dengan yang lainnya. 



 Dari Partisipasi masyarakat dalam 

Penerimaan Manfaat secara merata dari 

pembangunan tersebut, ada dua Indikator yang 

menjadi tolak ukur dari Pemerataan Penerima 

manfaat pembangunan ini, Adapun Indikatornya 

adalah : 

a.      Pemerataan Manfaat 

Pembangunan. 

Manfaat dari pembangunan yang 

dilakukan harus ditetapkan dan 

digambarkan dengan jelas agar manfaat 

tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh pemerintah pada umumnya dan 

masyarakat khusunya, program tidak akan 

berjalan apabila manfaat yang didapatkan 

hanya mementingkan oleh pihak-pihak 

tertentu saja, untuk itu masyarakat serta 

semua yang terlibat disini bahu-menbahu 

bergotong-royong memikirkan dan mencari 

jalan keluar dari maslah yang selama ini 

dihadapi serta mendahuluka yang harus 

didahulukan tanpa melihat kepentingan 

pribadi penekanan utama yang harus 

ditunjukkan disini adalah kepentingan 

kelompok, dengan deikian pemerataan 

manfaat pembangunan itu sendirinya akan 

tercipta apabila semua anggota memiliki 

kesadaran akan pentingnya kepenting umun 

dibanding kepentingan pribadi. 

Guna mendapatkan Informasi yang 

lebih akurat tentang Pemerataan Manfaat 

Pembangunan Untuk Seluruh Masyarakat 

ini, maka penulis memberikan wawancara 

kepada semua Informen penelitian dengan 

pertanyaan sebagai berikut : Apakah 

Bapak/Ibu merasakan manfaat yang merata 

dari program pembangunan yang dibuat 

oleh PNPM-MP Desa Sekanah selama ini ?, 

Adapun jawaban Informen adalah : 

Ketua RT 005 Desa Sekanah, 

mengatakan : 

”Kalau saya pribadi untuk manfaat 

dari pembangunan yang selama ini di 

buat oleh PNPM sudah banyak saya 

rasakan, dari yang dulunya air belum 

bisa dialiri ke rumah sekarang sudah 

bisa” 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Jum’at 13 Mei 2016) 



Dari jawaban informen diatas jelas 

menunjukan bahwa manfaat yang merata 

dari pembangunan ini sudah sangat 

dirasakan oleh warga masyarakat desa 

sekanah. Jawaban yang sama juga di 

paparkan oleh Informen pendukung lain, 

yang merasakan manfaat yang sama dari 

program-program yang diselenggarakan 

oleh PNPM Mandiri Desa Sekanah ini, 

adapun pernyataan Informen selanjutnya 

adalah : 

Tokoh Masyarakat 2 (MS) Desa 

Sekanah, mengatakan : 

“Terasa sekali manfaatnya, sejak 

masuknya PNPM di Desa Sekanah 

ini, sudah banyak sekali program-

program pembangunan yang dibuat”. 

(Wawancara tambahan, Minggu 11 

September 2016) 

Kemudian tanggapan yang sedikit 

agak berbeda disampaikan oleh Informen 

pendukung lain, yang sedikit kecewa 

mengenai pemerataan manfaat dari 

program-program yang dibuat oleh PNPM 

Mandiri Desa Sekanah ini, adapun kutiaan 

wawancaranya adalah : 

Ketua RT 004 Desa Sekanah, 

mengatakan : 

“Kalau untuk manfaat pasti sudah 

dirasakan, tetapi kalau untuk 

pemerataan saya rasa masih belum, 

karena saya bersama kelompok 

warga mengajukan usulan pinjaman 

untuk pemberdayaan kelompok kita 

dari tahun kemarin  belum keluar, 

sementara daerah lain sudah ada 

yang keluar”. 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Jum’at 13 Mei 2016) 

Masyarakat 3 (SA), mengatakan : 

“Terasa sekali manfaatnya, apalagi 

mayoritas masyarakat kita disini 

adalah nelayan, kita dibuatkan 

pelantar untuk tambatan perahu, 

yang sangat mempermudah kita, jadi 

masyarakat disini tidak perlu lagi 



susah-susah mencari tempat untuk 

menambat perahu-perahu mereka.” 

(Wawancara Tambahan Sabtu 10 

September 2016) 

Dari penyatan Informen pendukung 

diatas menegaskan bahwa untuk manfaat 

bangunan fisik disini sudah sangat 

dirasakan, namun tetapi mengenai 

pemerataan manfaat dari segi non fisik, 

berupa program-program pemberdayaan 

kelompok yang sifatnya seperti pinjaman 

uang disini masih belum bisa dirasakan 

manfaatnya secara merata oleh setiap 

kelompok masyarakat. 

Untuk melengkapi data penelitian 

mengenai pemerataan manfaat 

pembangunan untuk seluruh masyarakat 

Desa Sekanah yang diselenggarakan oleh 

PNPM Mandiri Desa Sekanah ini, maka 

penulis memberikan wawancara kepada 

Key Informen yang lebih mengetahui 

kendala serta permasalahan dan persoalan 

yang terjadi dilapangan dengan pertanyaan 

sebagai berikut : Apakah seluruh 

masyarakat merasakan manfaat yang merata 

dari program pembangunan yang dibuat 

oleh PNPM-MP Desa Sekanah selama ini, 

baik bangunan yang bersifat fisik maupun 

non fisik ?, adapun jawabanya adalah : 

Kepala (PJOK) PNPM Desa Sekanah, 

mengatakan : 

“Dari program-program yang 

mengarah ke bangunan fisik, saya 

rasa sudah dirasakan sekali manfaat 

dan pemerataannya yang disesuaikan 

dengan kebutuhan setiap kawasan, 

karena tidak semua kawasan itu sama 

kebutuhannya, jadi kita harus lebih 

jeli disini menganalisa setiap 

kawasan. Mengenai non fisik disini 

sudah mulai efektif lagi walaupun 

kita pernah mengalami kendala, 

seperti yang saya jelaskan kemarin 

bahwa pada tahun 2009 bantuan non 

fisik kita hentikan, dikarenakan 

banyaknya masyarakat dan kelompok 

masyarakat yang tidak bertanggung 

jawab untuk melunasi iuran pinjaman 

yang sudah ditetapkan, bahkan 

sekarangpun masih ada juga yang 

nunggak, kita sekarang masih 

kewalahan karena proposal 

pemberdayaan yang diajukan sudah 



banyak sekali yang masuk tetapi dana 

masih belum bisa dikumpulkan 

semua, kita sekarang lagi berupaya 

mencari solusi untuk permasalahan 

tersebut”. 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Senin 16 Mei 2016) 

Jawaban ini dibenarkan oleh Staf 

PNPM Mandiri Desa Seakanah, yang 

memberikan pernyataan sebagai berikut : 

Staf UPK PNPM Desa Sekanah, 

mengatakan : 

“Untuk bangunan fisik saya rasa 

sudah semua, untuk yang non fisik 

juga sudah saya rasa, walaupun 

terlambat dari jadwal awal, karena 

kita harus menunggu iuran pinjam 

kelompok-kelompok peminjam, 

barulah dana bergulir ini bisa di 

serahkan kepada kelompok lain”. 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Selasa 3 Mei 2016) 

Dari hasil wawancara diatas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerataan 

manfaat dari pembanguna yang 

diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Desa 

Sekanah ini sudah baik. Dari sektor 

bangunan fisik sudah sangat dirasakan 

sekali manfaatnya oleh masyarakat Desa 

Sekanah, dari yang dulunya belum 

memiliki tambatan perahu nelayan sekarang 

sudah memilikinya, yang dulunya air belum 

bisa dialiri kerumah-rumah warga sekarang 

sudah bisa dialiri, dan masih banyak lagi 

pembangunan lainnya yang memiliki 

manfaat yang sama. 

Dari sektor non fisik seperti pinjaman 

bergulir yang berbasis pemberdayaan bagi 

masyarakat dan kelompok-kelompok 

masyarakat disini dinilai sudah cukup baik 

dari 5 tahun sebelumnya karena sekarang 

masyarakat pinjaman bergulir ini masih 

bisa dirasakan walaupun harus menunggu 

dana pinjaman bergulir ini terkumpul, jadi 

masih memiliki harapan untuk bisa 

meyakinkan warga akan pentingnya 

tanggung jawab dan pentingnya program-

program ini demi terciptanya masyarakat 



yang mandiri, maju baik dari segi pola fikir 

dan perekonomiannya. 

b.      Pemerataan Penerima 

Pembangunan. 

Pemerataan bagi penerima 

pembangunan disini diharapkan 

meminimalisir kesenjangan yang dari dulu 

dirasakan di negeri kita ini, agar status 

sosial dan jabatan dan lain sebagainya tidak 

menjadi penentu untuk seseorang 

mendapatkan atau menerima pembangunan 

karena fokus dari program pemberdayaan 

ini memang dirancang pemerintah untuk 

menanggulangi kemiskinan dengan 

program-program pemberdayaan yang sifat 

melibatkan masyarakat secara langsung 

baik dari penentuan tujuan, penentuan 

program yang akan dijalankan. 

Sangat jelas sekali terlihat disini 

bahwa pemerintah kita sangat 

mengharapkan agar pemerataan manfaat 

pembangunan dan pemerataan penerima 

pembangunan ditentukan oleh 

masyarakatnya sendiri berdasarkan 

musyawarah agar tidak adanya kecurang-

kecurangan yang dilakukan oleh oknum-

oknum yang sekedar mencari 

kempentingan. 

Guna memperlengkap data dari 

penelitan ini, maka penulis memberikan 

wawancara bagi seluruh Informen yang 

telah penulis tentukan sebelumnya 

mengenai Pemerataan Penerima 

Pembangunan yang diselenggarakan oleh 

PNPM Mandiri Desa Sekanah ini. Adapun 

pertanyaan yang penulis berikan adalah : 

Apakah Bapak/Ibu sudah merasakan adanya 

pemerataan bagi penerima pembangunan 

yang diselenggarakan oleh PNPM ?. 

Ketua RT 004 Desa Sekanah, 

mengatakan : 

“Belum, karena saya sampai saat 

sekarang secara pribadi belum dapat 

bantuan pinjaman secara langsung”.  

(Wawancara di lakukan pada hari 

Jum’at 13 Mei 2016) 



Peryataan yang sama juga 

disampaikan oleh dua Informen 

berikut : 

Tokoh Masyarakat 1 (AB) Desa 

Sekanah, mengatakan : 

“Saya belum ada dapat bantuan 

pinjaman, yang dapat pinjaman 

malah orang-orang yang memiliki 

perahu pukat yang besar-besar saja, 

sementara kita nelayan kecil belum 

ada dapat”. 

(Wawancara tambahan, Sabtu 10 

September 2016) 

Masyarakat 2 (AK) Desa Sekanah, 

mengatakan : 

“Kalau untuk pribadi saya rasa susah 

sekali untuk dapat, kalau kelompok 

mungkin pasti bisa dapat, itupun 

harus dibagi-bagi lagi dengan 

anggota, paling dapatnya sedikit mau 

dibikin modal pun nanggung, kalau 

untuk pinjaman pribadi yang sering 

dapat itu rata-rata nelayan pukat 

yang sudah cukup maju”. 

(Wawancara Tambahan, Sabtu 10 

September 2016) 

Dari kutipan pernyataan seluruh 

Informen diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemerataan penerima pembangunan di Desa 

Sekanah ini bisa dikatakan masih sangat 

kurang, karena bantuan pinjaman bergulir 

yang diberikan masih melihat-lihat dan 

memilih-milih orang yang akan diberikan 

bantuan dari pinjaman bergulir tersebut. 

Agar penulis dapat menyimpulkan 

penilitian lebih lanjut, maka peneliti 

mewawancarai Key Informen yang 

merupakan Kepala (PJOK) PNPM Mandiri 

Desa Sekanah untuk meminta klarifikasi 

atas kebijakan yang dibuatnya dalam 

penetuan orang sebagai penerima manfaat 

dari pembangunan yang menjadi target 

penerima dari pinjaman bergulir. Adapun 

pertanyaan yang penulis berikan adalah : 

Apa yang melatar belakangi keputusan 

bapak dalam menentukan orang yang 

berhak menerima pembangunan melalui 



program pinjaman dana bergulir di PNPM 

Desa Sekanah ? 

Kepala (PJOK) PNPM Desa Sekanah, 

mengatakan : 

“Sebetulnya keputusan ini sudah kita 

rapatkan, dan sudah mendapat 

persetujuan dari semua pihak, kita 

tidak mau pinjaman bergulir dari 

dana PNPM kita ini dihentikan lagi 

karena kesalahan dalam menetapkan 

orang yang berhak mendapatkan 

pinjaman tersebut, jadi kita 

prioritaskan orang-orang yang kita 

anggap mampu dulu, baru setelah 

keuangan pinjaman bergulir ini 

sudah baik dan masyarakatpun sudah 

kelihatan bertanggung jawab, 

barulah kita fokuskan ke seluruh 

masyarakat”.  

(Wawancara di lakukan pada hari 

Senin 16 Mei 2016) 

Dari hasil wawancara penulis dengan 

Key Informen diatas maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa Pemerataan 

Penerima Pembangunan melalui dana 

bergulir ini masih kurang baik, masih 

belum merata karena PNPM Mandiri Desa 

Sekanah harus memiliki pertimbangan 

sebelum menentukan target penerima 

pinjaman bergulir ini, agar tidak terjadi lagi 

kesalahan-kesalahan dan kendala yang 

dihadapi di tahun-tahun sebelumnya. 

Penulis beranggapan bahwa 

kebijakan-kebijakan seperti ini juga 

merupakan sebuah terobosan yang baik dan 

patut diapresiasi dan harus bisa menjadi 

panutan dari daerah-daerah lain dalam 

menentukan target penerima pinjaman dana 

bergulir, kebijakan ini merupakan sebuah 

antisipasi sekaligus menumbuhkan rasa 

tanggung jawab masyarakat dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya program PNPM Mandiri 

Perdesaan ini bagi seluruh masyarakat. 

3. Pengambilan Keputusan Yang 

Menyangkut Penentuan Tujuan, 

Perumusan Kebijakan dan 

Perencanaan Serta Penerapan 

Program Pembangunan Sosial 

Ekonomi. 

 Keberhasilan pembangunan dilihat dari 

adanya partisipasi masyarakat untuk ikut serta 

dalam setiap pengambilan keputusan, penetapan 



tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan 

serta penerapan program yang telah dibuat, ini 

bertujuan agar program-program yang dibuat 

tepat sasaran. Ini didukung dengan pendapat 

Khairul Muluk ( 2007 : 52 ) yang menyebutkan 

bahwa partisipasi sebagai suatu layanan dasar 

dan bagian integral dari local goverment , 

partisipasi publik merupakan alat good 

government : 

“Pengertian partisipasi dalam 

pembangunan bukanlah semata-mata 

partisipasi dalam pelaksanaan program, 

rencana, dan kebijakan pembangunan, 

tetapi juga partisipasi yang memnsipatif. 

Artinya sedapat mungkin penetuan 

alokasi sumber-sumber ekonomi 

semakin mengacu pada motto 

pembangunan dari, oleh dan untuk 

rakyat”.  

Adisasmita ( 2006 : 38 ) menyebutkan 

bahwa partisipasi anggota masyarakat adalah 

berkaitan dengan pelibatan anggota masyarakat 

dalam pembangunan, meliputi kegiatan 

perencanaan dan pelaksanaan program atau 

proyek pembangunan yangdikerjakan di 

masyarakat loka.  

Dari dua Teori diatas sudah tergambar 

bahwa setiap pembangunan harus melibatkan 

rakyat karena rakyat disini memiliki fungsi 

sebagai penerima manfaat dari pembangunan 

tersebut, jadi masyarakat harus mengetahui 

mengenai program yang akan dibuat dan 

manfaat program yang akan mereka dapat. 

Selanjutnya pendapat yang sama juga 

diungkapkan Mikkelsen. 

Menurut Mikkelsen, sebagaiman dikutip 

oleh Sumaryadi ( 2005 : 100-101 ), menyatakan 

bahwa definisi pemberdayaan masyarakat 

adalah sebagai berikut : 

“Pembardayaan masyarakat adalah 

model pembangunan alternatif yang 

dirumuskan oleh masyarakat dan 

organisasi setempat, yang maksudnya. 

Pertama : Masyarakat harus memperoleh 

proyek pembangunan mereka yang 

ditentukan sendiri. Kedua : Masyarakat 

memiliki kemampuan dan hak untuk 

menyatakan fikiran serta kehendak 

mereka. Ketiga : Tujuan pembangunan 

dapat dicapai secara harmonis dan 

konflik antar kelompok masyarakat 

diredam melalui pola demokrasi. 

Keempat : Pembangunan menjadi positif 



bila ada partisipasi masyarakat serta 

perencanaan pembangunan yang baik. 

Kelima : Pemberdayaaan masyarakat 

merupakan hal yang mutlak untuk 

mendapat partisifasi”  

Di setiap program pembangunan 

masyarakat harus lebih berperan aktif karena 

seperti pendapat yang dikatakan Mikkelsen 

diatas bahawa pembangunan akan menjadi 

positif bila ada campur tangan dan partisifasi 

rakyat, maksudnya program pembangunan yang 

akan dibuat disini akan lebih murni tanpa 

adannya dorongan atau tekanan dari kelompok-

kelompok yang sekedar mengambil keuntungan 

dari program yang akan dibuat. Pertisipasi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan yang 

menyangkut penentuan tujuan, perumusan 

kebijkan, dan perencanaan serta penerapan 

program pembangunan sosial ekonomi ini 

memiliki beberapa indikator, adapun 

indikatornya adalah : 

a.      Penentuan Program Pembangunan 

Fisik. 

PNPM Mandiri Perdesaan sebagai 

program pemberdayaan masyarakat 

memiliki peran dan fungsi penting dalam 

pembangunan pada suatu wilayah karena 

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan 

penyelanggara, meskipun PNPM Mandiri 

Perdesaan merupakan penyelenggara dari 

sebuah program pembangunan masyarakat 

merupakan penerima manfaat dari program 

pembangunan harus dilibatkan dari setiap 

Proses baik dari perencanaan, pnetapan 

tujuan hingga pengambilan keputusan 

hingga penerapan program pembangunan 

fisik yang di bangun. 

Dengan melibatkan masyarakat 

diharapkan penentuan program 

pembangunan fisik yang akan ditentukan 

nantinya sesuai dengan aspirasi yang 

diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan 

dasar dari seluruh masyarakat  berdasarkan 

keputusan musyawarah yang telah mereka 

sepakati. Untuk melengkapi data penelitian 

mengenai Partisipasi Masyarakat dalam 

Penentuan Program Pembangunan Fisik ini 

maka penulis memberikan wawancara 

kepada seluruh Informen. Adapun 



pertanyaannya adalah : Apakah Bapak/Ibu 

dilibatkan untuk berpartisipasi didalam 

setiap program pembangunan Fisik baik 

dari rapat perencanaan hingga penerapan 

program yang di selenggarakan oleh PNPM 

?. 

RT 001 Desa Sekanah, mengatakah : 

“Saya selalu mendapat undangan 

apabila ada kegiatan yang akan di 

buat oleh PNPM” 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Kamis 12 Mei 2016) 

Tokoh Masyarakat 1 (AB) Desa 

Sekanah, mengatakan : 

“Di libatkan, karena biasanya 

sebelum rapat mengenai rencana 

pembangunan yang akan di buat oleh 

PNPM kita sudah harus menyiapkan 

proposal pembangunan yang akan 

kita buat” 

(Wawancara tambahan, Minggu 11 

September 2016) 

Jawaban yang sama juga disampaikan 

oleh Kepala Dusun 1 Desa Sekanah 

mengenai pertanyaan yang penulis tanyakan 

: 

Masyarakat 1 (AT), mengatakan : 

“Sebelum rapat biasanya saya sudah 

dipanggil ke kantor desa untuk 

menghadiri rapat yang akan  

diadakan PNPM, kan terbukti bahwa 

masyarakat disini memang 

dilibatkan”. 

(Wawancara Tambahan, hari Sabtu 

10 September 2016) 

Dari kutifan jawaban Informen diatas 

menggambarkan bahwa Partisipasi 

masyarakat dalam penentuan program 

pembangunan fisik sudah sangat baik 

karena msyarakat dilibatkan secara 

langsung di setiap proses pembangunan dari 

tahapan penetuan tujuan, perumusan 

kebijakan, perencanaan serta penerapan 

program pembangunan. 

Untuk melengkapi data penelitian 

penulis maka penulis melakukan 

wawancara kepada Kepala PNPM Desa 

Sekanah, guna melengkapi semua jawaban-



jawaban Informen-informen pendukung 

sebelumnya, adapun pertanyaan yang 

penulis berikan adalah sebagai berikut : 

Apakah masyarakat Desa Sekanah 

dilibatkan untuk berpartisipasi didalam 

setiap program pembangunan Fisik baik 

dari rapat perencanaan hingga penerapan 

program yang di selenggarakan oleh PNPM 

?. 

Kepala (PJOK) PNPM Desa Sekanah, 

mengatakan : 

“Pasti kita libatkan, karena program 

yang akan kita selenggarakan ini 

berdasarkan usulan-usulan dari 

seluruh masyarakat, yang kemudian 

akan kita putuskan berdasarkan 

beberapa pertimbangan seperti, 

manfaat dan biaya programnya”. 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Senin 16 Mei 2016) 

Dari pernyatan yang di berikan oleh 

Kepala (PJOK) PNPM Mandiri Desa 

Sekanah maka dapat ditarik kesimpulan, 

bahwa Partisipasi masyarakat dalam Proses 

penetuan Program Pembangunan Fisik 

sudah sangat baik sekali, dikarenakan 

program-program yang akan dibuat semua 

berdasarkan atas aspirasi masyarakat Desa 

Sekanah, yang kemudian akan 

dipertimbangkan dan diputuskan melalui 

musyawarah.  

b.      Penentuan Program Pembangunan 

Non Fisik 

Partisipasi masyarakat dalam proses 

penetuan pembangunan non fisik disini 

sebetulnya tidak jauh beda dengan proses 

dan tahapan yang dilewati dari penetuan 

program pembangunan fisik, hanya saja 

bangunan fisik berbentuk bangunan yang 

tanpak seperti pembangunan dermaga 

tambatan perahu nelayan, saluran irigasi air 

warga masyarakat, pembangunan tembok 

penahan tanah dan lain sebagainya. 

Sedangkan bangunan yang non fisik lebih 

mengarah kepada pemberdayaan warga atau 

kelompok masyarakat melalui pelatihan-

pelatihan serta modal-modal pengembangan 

usaha untuk masyarakat. 



Untuk melihat seberapa besar 

Partisipasi Masyarkat didalam Proses 

Penentuan Program Pembangunan Non 

Fisik ini, maka penulis mewawancarai 

seluruh Informen penelitian, adapun 

pertanyaan yang penulis berikan adalah : 

Apakah Bapak/Ibu dilibatkan untuk 

berpartisipasi didalam setiap program 

pembangunan Non Fisik, baik dari rapat 

perencanaan hingga penerapan program 

yang di selenggarakan oleh PNPM ?. 

Jawaban yang penulis dapatkan beragam, 

adapun pernyatan yang diberikan Informen 

adalah sebagai berikut : 

Ketua RT 003 Desa Sekanah, 

mengatakan : 

“Saya dilibatkan karena saya harus 

menyampaikan aspirasi dari seluruh 

anggota kelompok RT saya”. 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Jum’at 13 Mei 2016) 

Ketua RT 001 Desa Sekanah, 

mengatakan : 

“Kita biasanya setiap akhir tahun 

mengadakan rapat musyawarah 

pembangunan, sebelum diadakan 

rapat biasanaya sudah dapat 

pemberitahuan”. 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Kamis 12 Mei 2016) 

Tokoh Masyarakat 2 (MS) Desa 

Sekanah, mengatakan : 

“Dilibatkan, karena biasanya saya 

bersama RT di wilayah saya 

membawa proposal program yang 

akan kami ajukan”. 

(Wawancara tambahan, Minggu 11 

September 2016) 

Jawaban yang sama juga disampaikan 

oleh Masyarakat 4 Desa Sekanah, 

Masyarakat 4 Mengatakan : 

Masyarakat 4 (AM), mengatakan : 

“Pasti dilibatkan, yang non fisik kita 

dsini kan Cuma ada dua aja 

programnya, kalau tidak pelatihan ya 

pinjaman bergulir masyarakat. Itukan 

bersamaan dengan pembangunan 

fisik biasanya dirapatkan” 

(Wawancara Tambahan, Minggu 11 

September 2016) 

Dari hasil wawancara dengan 

Informen pendukung diatas menegaskan 

bahwa masyarakat dilibatkan didalam setiap 

proses pembangunan dan masyarakat juga 



terlihat sangat antusias sekali berpartisipasi 

didalam menyamapikan usulan program-

program yang akan dilaksnakan. 

Kemudian penulis mewawancarai 

kepala PNPM Mandiri Desa Sekanah 

sebagai penutup dari semua jawaban 

Informen penelitian, adapun pertanyaan 

yang penulis berikan adalah : Apakah 

masyarakat dilibatkan untuk berpartisipasi 

didalam setiap program pembangunan Fisik 

baik dari rapat perencanaan hingga 

penerapan program yang di selenggarakan 

oleh PNPM ?. 

Kepala (PJOK) PNPM Desa Sekanah, 

mengatakan : 

“Seperti jawaban saya sebelumnya, 

disini masyarakat dilibatkan untuk 

berpartisipasi memberikan usulan-

usulan program yang akan dibuat, 

karena memang semua program 

berdasarkan atas usulan dari seluruh 

masyarakat”. 

(Wawancara di lakukan pada hari 

Senin 16 Mei 2016) 

Partisipasi masyarakat didalam 

Penetuan Program Pembangunan non fisik 

sudah sangat baik karena partisipasi 

masyarakat sangat diutamakan sekali 

didalam setiap program yang akan dibuat 

oleh PNPM Mandiri Perdesaan, 

dikarenakan memang seluruh program yang 

akan dilaksanakan tersebut memang murni 

dari aspirasi yang disampaikan warga 

masyarakat Desa Sekanah tersebut jadi 

memang mengharuskan partisipasi yang 

sebesar-besarnya dari masyarakat. 

C. Faktor Penghambat Partisipasi 

Masyarakat Dalam Upaya 

Penanggulangan Kemiskinan Dengan 

Memanfaatkan Dana PNPM di Desa 

Sekana Kabupaten Lingga 

Partisipasi masyarakat dalam PNPM 

Mandiri Perdesaan merupakan keikutsertaan 

secara sukarela untuk memberikan perhatian 

dan kepeduliannya secara sadar tanpa harus 

adanaya paksaan maupun mobilisasi dari pihak-

pihak tertentu, namun pada kenyataannya 

partisipasi masyarakat masih belum maksimal 



dalam setiap kegiatan yang di adakan oleh 

PNPM Mandiri Perdesaan sehingga diperlukan 

juga sebuah kebijakan yang sedikit agak 

mengecewakan masyarakat. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa partisipasi disini meliputi berbagai 

aspek, dari proses perencanaan hingga 

penerapan program pembangunan yang 

dilaksanakan, partisipasi juga harus melibatkan 

semua pihak, dari masyarakat, perangkat desa 

hingga PNPM sendiri harus berpartisipasi aktif 

didalam proses mensukseskan program tersebut. 

Adapun hambatan yang di temukan dalam 

meningkatkan Partisipasi Masyarakat  Dalam 

Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dengan 

Mempfaatkan Dana PNPM di Desa Sekanah 

Kabupaten Lingga ini adalah : 

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat 

akan manfaat dari pentingnya program-

program PNPM Mandiri Perdesaan, ini 

dapat dilihat dari partisipasi masyarakat 

terhadap pengembalian iuran simpan 

pinjam bergulir bagi masyarakat dan 

kelompok masyarakat yang samapai saat 

sekarang masih sering ada yang 

terlambat bahkan samapai 1 bulan. 

(Berdasarkan hasil Wawancara penulis 

dengan Kepala (PJOK) PNPM, Staff 

UPK PNPM, Staff PJOK PNPM dan 

Tokoh Masyarakat Desa Sekanah). 

2. Masih adanya pihak-pihak yang 

mengajukan program pembangunan 

yang berdasarkan kepentingan pribadi 

atau kelompok tertentu. 

(Berdasarkan hasil wawancara penulis 

dengan Kepala (PJOK) PNPM Desa 

Sekanah). 

3. Masih kurangnya pemahaman 

masyarakat akan perbedaan antara 

keinginan dan kebutuhan, karena dapat 

kita lihat dari hasil wawancara bahwa 

masyarakat desa Sekanah sering sekali 

mengajukan program-program yang 

merupakan keinginan hati mereka, dan 

bukan berdasarkan kebutuhan pokok 

yang menunjang kerja mereka. 



(Berdasarkan hasil wawancara penulis 

dengan Kepala (PJOK) PNPM Desa 

Sekanah) 

4. Masih kurangnya rasa tanggung jawab 

masyarakat untuk melunasi iuran 

pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri 

Perdesaan agar masyarakat lain juga 

dapat memanfaatkan dana tersebut untuk 

kebutuhan yang sifatnya pemberdayaan. 

(Berdasarkan hasil wawancara penulis 

dengan, Kepala (PJOK) PNPM, Staff 

UPK Dan Staff PJOK Desa Sekanah). 

BAB V 

PENUTUP 

A.     Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan 

pada bagian-bagian terdahulu, khusunya 

mengenai hasil-hasil yang didapat penulis, maka 

selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya 

Penanggulangan Kemiskinan Dengan 

Memanfaatkan Dana PNPM di Desa Sekanah 

Kabupaten Lingga sudah berjalan secara 

maksimal. 

Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator 

yaitu sebagai berikut : 

1. Dilihat dari Indikator Partisipasi 

Masyarakat dalam memberikan 

sumbangsih Uang dinilai sudah cukup 

baik, dari segi berpartisipasi dalam 

meberikan bantuan berupa kue dan air 

buat para pekerja dan ada juga 

pelaksanaan rapat yang akan diadakan. 

Tetapi masih sangat kurang didalam 

partisipasi untuk melunasi iuran 

pinjaman dana bergulir yang dipinjam. 

2. Indikator Partisipasi masyarakat dalam 

memberikan Sumbangsih Tenaga sudah 

sangat baik, karena mereka menyadari 

peran dan fungsi serta kedudukan 

mereka di masyarakat, untuk itu mereka 

bartanggung jawab untuk lebih aktif 

dibanding masyarakat lainnya, agar 

program-program yang akan dijalankan 

berjalan sesuai yang diharapakan oleh 



pemerintah pada umumnya dan 

masyarakat khususnya. 

3. Dari Indikator partisipasi masyarakat 

dalam memberikan sumbangsih Ide atau 

Pemikiran juga sudah berjalan baik 

sesuai yang diharapkan pemerintah, 

yang dimana masyarakat sebagai target 

program pemerdayaan masyarakat juga 

harus dituntut aktif dalam memberikan 

Ide dan Pemikiran yang mereka miliki, 

karena tidak jarang Ide-Ide yang kecil 

bisa membuahkan program-program 

besar yang dibutuhkan masyarakat, 

khususnya masyarakat Desa Sekanah 

Kecamatan Lingga Utara Kabupaten 

Lingga Ini. 

4. Dari Indikator pemerataan manfaat dari 

pembangunan juga dinilai sudah baik. 

Dari sektor bangunan fisik sudah sangat 

dirasakan sekali manfaatnya oleh 

masyarakat Desa Sekanah, dari yang 

dulunya belum memiliki tambatan 

perahu nelayan sekarang sudah 

memilikinya, yang dulunya air belum 

bisa dialiri kerumah-rumah warga 

sekarang sudah bisa dialiri. Dari sektor 

non fisik seperti pinjaman bergulir yang 

berbasis pemberdayaan bagi masyarakat 

disini juga sudah dinilai baik 

dibandingakan 5 tahun sebelumnya 

karena sekarang manfaat dari pinjaman 

bergulir ini masih bisa dirasakan 

walaupun harus menunggu dana 

pinjaman bergulir ini terkumpul, jadi 

masih memiliki harapan untuk bisa 

meyakinkan warga akan pentingnya 

tanggung jawab dan pentingnya 

program-program ini demi terciptanya 

masyarakat yang mandiri, maju baik dari 

segi pola fikir dan perekonomiannya. 

5. Untuk Indikator Pemerataan Penerima 

Pembangunan melalui dana bergulir ini 

masih kurang baik, masih belum merata 

karena PNPM Mandiri Desa Sekanah 

harus memiliki pertimbangan sebelum 

menentukan target penerima pinjaman 

bergulir ini, agar tidak terjadi lagi 



kesalahan-kesalahan dan kendala yang 

dihadapi di tahun-tahun sebelumnya. 

6. Dari Indikator Partisipasi masyarakat 

dalam Proses penetuan Program 

Pembangunan Fisik sudah sangat baik 

sekali, dikarenakan program-program 

yang akan dibuat semua berdasarkan 

atas aspirasi masyarakat Desa Sekanah, 

yang kemudian akan dipertimbangkan 

dan diputuskan melalui musyawarah. 

7. Terakhir dilihat dari Indikator Partisipasi 

masyarakat didalam Penetuan Program 

Pembangunan sudah sangat baik karena 

partisipasi masyarakat sangat 

diutamakan sekali didalam setiap 

program yang akan dibuat oleh PNPM 

Mandiri Perdesaan, dikarenakan 

memang seluruh program yang akan 

dilaksanakan tersebut memang murni 

dari aspirasi yang disampaikan warga 

masyarakat Desa Sekanah tersebut jadi 

memang mengharuskan partisipasi 

yangsebesar-besarnya dari masyarakat. 

B.      Saran-saran 

Menindak lanjuti dari beberapa 

permasalahan yang dihadapi oleh PNPM 

Mandiri Perdesaan Desa Sekanah Kabupaten 

Lingga dalam meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan 

Kemiskinan Dengan Memanfaatkan Dana 

PNPM di Desa Sekanah Kabupaten Lingga, 

sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian 

terdahulu mengenai hasil-hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan, maka penulis perlu 

memberikan beberapa saran dan masukan untuk 

ditujukan kepada pihak-pihak yang berwenang 

baik penyelenggara maupun penerima manfaat 

dari program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa 

Sekanah Kabupaten Lingga tersebut. Adapun 

saran-saran dari penulis yaitu adalah : 

1. Masyarakat dan seluruh pihak 

penyelenggara PNPM-MP dan Aparatur 

Desa diharapkan lebih mengutamakan 

kekompakan, mengutamakan 

kepentingan kelompok serta lebih 

mengutamakan dan medahulukan 

program-program yang merupakan 



kebutuhan yang sangat diperlukan oleh 

masyarakat pada saat ini. 

2. PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan 

mampu memberikan pemahaman bagi 

masyarakat akan pentingnya serta 

besarnya manfaat dari PNPM Mandiri 

Perdesaan tersebut. 

3. Masyarakat diharapkan lebih 

bertanggung jawab lagi terhadap 

tanggung jawabnya untuk melunasi iuran 

pinjaman bergulir yang dipinjam agar 

program ini dapat lebih berkembang dan 

masyarakat lain juga dapat menerima 

manfaat dari program ini. 
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