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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pembangunan Ekonomi 

Pengertian dari Pembangunan ekonomi merupakan upaya-upaya yang dilakukan 

untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan 

masyarakat.  

Menurut Irawan dan Suparmoko (1990:5), pembangunan ekonomi adalah usaha-

usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan 

tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Artinya pembangunan ekonomi selain 

bertujuan menaikan pendapatan riil juga meningkatkan produktivitas. Menurut 

Sadono Sukirno (1985:13). 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita 

penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. 

Pembangunan ekonomi merupakan: 

1. Suatu proses, yang berarti merupakan perubahan yang terjadi secara terus 

menerus. 

2. Usaha untuk menaikan tingkat perdapatan per kapita. 
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3. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka 

panjang. 

(Sadono Sukirno, 1985:13) 

Tujuan dari Pembangunan Ekonomi adalah : 

1. Meningkatkan tersedianya serta memperluas distribusi kebutuhan dasar rakyat 

banyak. 

2. Meningkatkan taraf hidup, antara lain pendapatan yang meningkat, 

kesempatan kerja yang cukup, pendidikan yang lebih baik, perhatian lebih 

besar kepada nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan (dalam arti 

kesejahteraan sosial, jasmani dan rohani). 

3. Memperluas pilihan-pilihan sosial ekonomi dari perorangan dan bangsa, 

dengan memberikan kebebasan dari ketergantungan. 

(Zulkarnain Djamin, 1993:9) 

 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, 

yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam, 

sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. 

Sedangkan Faktor non ekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di 

masyarakat, keadaan politik, dan sistem yang berkembang dan berlaku. 

 

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan 

dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi, yang dalam prosesnya saling terkait dan 

saling berhubungan antara faktor-faktor yang menyeluruh dengan demikian dapat 
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diketahui deretan peristiwa yang timbul dan yang akan mewujudkan peningkatan 

dalam kegiatan ekonomi serta taraf kesejahteraan masyarakat dari suatu tahap 

pembangunan ke tahap berikutnya. 

B. Peran Pemerintah dalam Perekonomian 

Pemerintah sebagai penyelenggara biroksasi baik pada tingkat pusat, daerah 

kota/kabupaten sangat memiliki peran penting dalam aksi menyelenggarakan 

pelayanan kepada masyarakat dan aksi dalam menyelenggarakan pembangunan 

eknomi. Pada umumnya keberadaan Pemerintah memiliki pengaruh terhadap 

perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintahan yang mengatur 

perekonomiannya secara ketat atau intensif dan ada pula yang membatasi sebagai 

pendukung saja dalam perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalam 

perekonomian adalah pemerintah membantu perkembangan bisnis secara umum, 

mendorong persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi lemah, dan 

sebagai stabilizer. Dalam suatu perekonomian suatu Negara, pemerintah mempunyai 

peranan untuk  mengatur,  memperbaiki  atau  mengaahkan  aktivitas  ekonomi  dari 

pemerintah maupun sektor swasta. Oleh karena itu perkembangan dan kemajuan 

pembangunan  suatu  Negara  tergantung  kepada  peranan  pemerintah  dalam 

mengatur negaranya termasuk di dalamnya adalah perekonomian. 

 

Menurut  Richard A. Musgrave yang dikutip oleh Mangunkoesoebroto, 

 G (2002:2) fungsi atau peran pemerintah dalam perekonomian dibedakan 

 menjadi 3, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi : 
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1. Fungsi alokasi Yaitu fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk 

kebutuhan publik. Pemerintah mengusahakan agar pengalokasian sumber-sumber 

daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal yang disebabkan oleh kegagalan 

dari sistem pasar. 

2. Fungsi Distribusi Yaitu fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan 

pengaruh sosial ekonomis. Pemerintah untuk mengusahakan agar distribusi 

pendapatan masyarakat merata. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam distribusi pendapatan adalah : 

a. Kepemilikan faktor produksi. 

b. Permintaan dan penawaran faktor produksi. 

c. Sistem warisan. 

d. Kemampuan memperoleh pendapatan yang tergantung dari pendidikan, bakat, 

kemampuan. 

 

3. Fungsi Stabilisasi Yaitu fungsi yang menyangkut usaha untuk mempertahankan 

kestabilan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada.  

Dalam melaksanakan berbagai fungsi atau peran tersebut, pemerintah mempunyai 

kebijakan untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia, yaitu 

dengan melakukan Kebijakan fiskal yaitu Merupakan kebijakan yang berkaitan 

dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yaitu suatu kebijakan 

ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik 

dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. 
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C. Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran negara adalah pengeluaran atau setiap penggunaan uang dan sumber 

daya suatu negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah atau negara dalam 

rangka menjalankan fungsinya mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Pengeluaran 

negara dipergunakan sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi dan untuk 

peningkatan produksi dan sebagainya seperti terurai di atas, tujuannya adalah untuk 

mencapai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Menurut Musgrave dan Rostow 

perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari 

suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran 

negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan 

infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah 

pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, 

namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap 

lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendapatan, 

pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb. 

Menurut Suparmoko (1994 : 47) Pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi : 

1. Pengeluaran pemerintah berupa investasi untuk menambah kekuatan dan   

ketahanan ekonomi di masa datang. 

2. Pengeluaran itu langsung untuk memberikan kesejahteraan masyarakat. 

3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang. 
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4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga yang lebih 

luas. 

1. Sifat Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah atau negara sering disimbolkan dengan G mempunyai 2 

sifat, yaitu : 

1. Sifat Exhaustive, 

yaitu pengeluaran negara untuk pembelian baran dan jasa yang langsung dikonsumsi 

atau untuk menghasilkan barang dan jasa lainnya  lebih bersifat untuk memicu 

pertumbuhan ekonomi. 

2. Sifat Transfer 

Segala pemindahan kekayaan kepada individu untuk kesejahteraan, termasuk subsidi 

yang merupakan alat retribusi pendapatan. 

Secara definisi pengeluaran pemerintah (G) yaitu semua pengeluaran yang dilakukan 

pemerintah dan pemerintah langsung memperoleh balas jasa dari pengeluaran 

tersebut.  

Secara garis besar, pengeluaran negara dibagi menjadi : 

1. Pengeluaran Rutin, yaitu pengeluaran pemerintah yang ditunjukkan untuk 

membiayai kegiatan rutin pelaksanaan pemerintah. Terdapat lima (5) jenis 

pengeluaran rutin, yaitu : 

a. Belanja pegawai (gaji, pensiun, uang makan, uan jalan, dll). 

b. Belanja barang (kertas, mobil, pemeliharaan gedung, dll). 
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c. Subsidi daerah otonom. 

d. Bunga dan cicilan hutang (dalam negeri dan luar negeri). 

e. dan lain-lain (seperti pengeluaran untuk pemilu, upah pungut pajak, PBB,  

      pembayaran jasa giro dan lain-lain). 

2. Pengeluaran Pembangunan, yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk pembiayaan 

kegiatan pembangunan (sektor-sektor). 

 

2. Subsidi 

Subsidi adalah transfer pemerintah pusat ke daerah yang merupakan bagian dari 

pengeluaran rutin atau pengeluaran lainnya, yaitu pengeluaran Negara dalam upaya 

pemindahan kekayaan kepada individu untuk kesejahteraan rakyat.  

Menurut Davey yang dikutip dalam Marselina Djayasinga (2006 : 80) tujuan 

pemberian subsidi adalah : 

1. Membiayai sebagian/seluruh biaya penyediaan barang dan  jasa untuk kepentingan 

sosial. 

2. Mendorong upay pemerintah daerah untuk program pembangunan dan pelayanan 

sehingga sejalan dengan kebijaksanaan nasional. 

3. Menyokong pertumbuhan daerah. 
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Subsidi merupakan suatu pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan 

atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat 

memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau 

pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi, tujuan subsidi adalah untuk 

mengurangi harga atau menambah pengeluaran. Menurut Suparmoko, subsidi 

(transfer) adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan 

sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima 

subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi 

atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang 

rendah. Subsidi dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu :   

 

1. Subsidi dalam bentuk uang 

Subsidi bentuk ini diberikan oleh pemerintah kepada konsumen sebagai tambahan 

penghasilan atau kepada produsen untuk dapat menurunkan harga barang.  

 

2. Subsidi dalam Bentuk Innatura 

Subsidi dalam bentuk barang adalah subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang 

tertentu yaitu pemerintah menyediakan suatu jenis barang tertentu dengan jumlah 

yang tertentu pula kepada konsumen tanpa dipungut bayaran atau pembayaran 

dibawah harga pasar.  

Pengaruh subsidi innatura adalah:  

a. mengurangi jumlah pembelian untuk barang yang disubsidi tetapi  konsumsi total 

bertambah. 

b. Tidak mengubah konsumsi total. 
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c. konsumsi menjadi terlalu tinggi. 

d. konsumsi menjadi terlalu rendah.  

 

D. Kemiskinan 

Salah satu konsep kemiskinan adalah hidup lebih miskin dari sebagian besar warga 

lainnya. Kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena ketidakberdayaan dan 

ketidakmampuan dengan menggunakan kekuatan yang dimilikinya, sedangkan yang 

dimaksud dengan penduduk miskin adalah seseorang yang tidak mampu memenuhi 

kebutuhan hidup untuk makan sehari-hari dan kebutuhan hidup lainnya. 

Kemiskinan yang merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang sering kali 

diartikan sebagai keterbelakangan, ketidakberdayaan atau ketidakmampuan seseorang 

untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap 

layak/manusiawi. Dari berbagai pandangan mengenai kemiskinan, keterbelakangan, 

ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan tersebut dalam dimensi ekonomi diartikan 

sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan mata pencaharian yang 

mapan dan memberikan penghasilan yang layak untuk menunjang hidupnya secara 

berkesinambungan yang terlihat dari rendahnya gizi makanan, tingkat kesehatan yang 

rendah, tingkat pendidikan yang rendah, pakaian yang tidak layak, dll. 
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 Definisi kemiskinan yang dirumuskan oleh BPS (2007 : 5-8) adalah sebagai berikut : 

1. Kemiskinan Relatif  

Merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum 

mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan 

distribusi pendapatan.  

2. Kemiskinan Absolut  

Ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok 

minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang 

diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. 

3. Kemiskinan Struktural  

Kemiskinan yang menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-

sebab yang pribadi, melaikan oleh sebab tatanan social yang tidak adil. 

4. Kemiskinan Kultural  

Kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan kebudayaan suatu daerah 

tertentu yang membelengu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan.  

 

Dari pola waktunya, kemiskinan dibedakan menjadi : 

1. Kemiskinan menahun, yaitu kemiskinan yang kronis atau sudah lama terjadi, 

turun menurun. 

2. Kemiskinan siklik, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara 

keseluruhan. 

3. Kemiskinan musiman, yaitu kemiskinan yang terjadi secara khusus sesuai 

dengan musim. 
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4. Kemiskinan mendadak, yaitu kemiskinan yang terjadi oleh sebab bencana atau 

dampak oleh suatu kebijakan yang tidak adil. 

 

Dalam konteks Pengentasan kemiskinan, kemiskinan dipandang sebagai kondisi 

dimana seseorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak terpenuhi  

hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan 

yang bermartabat. 

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui: 

1. Program penyelamatan 

Program penyelamatan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah seperti JPS (di 

bidang pendidikan, pangan, kesehatan dan sosial) tetap diperlukan untuk mengatasi 

kemiskinan pada tahap awal. 

2. Program penciptaan lapangan kerja 

Usaha penciptaan lapangan kerja di segala bidang yang dapat membantu masyarakat 

keluar dari kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga 

perusahaan swasta, organisasi sosial (LSM) dan masyarakat sendiri. 

3. Program pemberdayaan 

Program pemberdayaan dalam jangka pendek untuk mengatasi krisis, pembangunan 

prasarana, Pengentasan kemiskinan di Pedesaan/Pekon, program kemandirian 

ekonomi rakyat, program kredit usaha keluarga sejahtera, dan sebagainya yang 

selama ini dilakukan pemerintah harus tetap dilanjutkan untuk menanggulangi 

kemiskinan. Pemberdayaan harus meliputi semua aspek kehidupan masyarakat 
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(ekonomi, sosial, budaya dan politik), karena persoalan kemiskinan adalah persoalan 

multidimensional. 

Penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab semua pihak, pemerintah, 

organisasi sosial dan swasta, masyarakat dengan peningkatan taraf hidup ekonomi, 

peningkatan mutu pendidikan serta pemberdayaan masyarakat. Langkah pemerintah 

dalam mengatasi masalah kemiskinan yang selama ini bersifat  

top-down sudah saatnya dirubah karena terbukti menemui kegagalan dalam 

implementasinya. Perumusan strategi Pengentasan kemiskinan harus mengakomodasi 

suara rakyat yang menderita kemiskinan (bottom-up) agar program yang dijalankan 

tepat sasaran dan berkelanjutan. 

E. Program Pengentasan Kemiskinan Desa (PPKD) 

 

1. Pengertian  

 PPKD merupakan upaya pemerintah yang bermuara kepada program Pengentasan 

kemiskinan.  PPKD itu sendiri adalah singkatan dari Proyek Pengentasan Kemiskinan 

di Pedesaan/Pekon yang merupakan salah satu proyek nasional yang dilaksanakan 

oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi berbagai persoalan 

kemiskinan yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di 

wilayah Pedesaan/Pekon. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 1999 di pulau 

jawa hingga saat ini.  
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Program ini merupakan salah satu dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) yang terdiri dari Program Pengentasan Kemiskinan Desa (PPKD) dan 

Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Konsep strategis dalam Program 

Pengentasan Kemiskinan Desa (PPKD) adalah pelaksanaan serta pengelolaan 

program di lapangan tidak diserahkan kepada birokrasi pemerintah seperi yang terjadi 

selama ini, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Sedangkan fungsi 

birokrasi diharapkan lebih pada memfasilitasi agar terjadi situasi yang kondusif 

sehingga seluruh potensi  

masyarakat dapat berpartisipasi aktif mengelola program ini secara maksimal. 

 

2. Tujuan 

Program Pengentasan Kemiskinan Desa (PPKD) bertujuan untuk dapat mendorong 

agar masyarakat dan pemerintah daerah mampu untuk menangani masalah 

kemiskinan di wilayahnya sendiri secara mandiri dan berkelanjutan. 

 

3.   Sasaran 

Sasaran dalam pemberian bantuan langsung masyarakat program  PPKD adalah 

masyarakat  Kelurahan/Pekon pada umumnya dan warga miskin pada khususnya 

menurut kriteria kemiskinan setempat yang disepakati warga, termasuk yang telah 

lama miskin, yang penghasilan menjadi tidak berarti karena inflasi, dan yang 

kehilangan sumber penghasilannya. Dalam pelaksanaan program  PPKD adalah 

melalui penerapan konsep Tridaya, yaitu : Perlindungan Lingkungan, pengembangan 

masyarakat, dan pengembangan ekonomi. 
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4. Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip Pelaksanaan  PPKD 

Nilai-nilai Universal Kemanusiaan (Gerakan Moral) 

a. Jujur 

b. Dapat dipercaya 

c. Iklas/ kerelawanan 

d. Adil 

e. Kesetaraan 

f. Kasatuan dalam keragaman 

 

Prinsip-Prinsip Universal Kemasyarakatan : 

a. Demokrasi  

b. Partisipasi 

c. Transparansi dan Akuntabilitas 

d. Desentralisasi 

 

Prinsip-Prinsip Universal Pembangunan Berkelanjutan (Aspek Tridaya) 

a. Perlindungan Lingkungan 

b. Pengembangan Masyarakat 

c. Pengembangan Ekonomi 
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5. Bentuk Kelembagaan Lokal 

1. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 

BKM atau Badan Kaswadayaan Masyarakat pada hakekatnya mengandung 

pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga 

kepercayaan milik masyarakat yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun 

pihak luar dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan 

masyarakat madani yang dibangun dan dikelola berdasarkan berbasis nilai-nilai 

universal. BKM  juga Merupakan suatu kelembagaan lokal yang merupakan forum 

pengambilan keputusan tertinggi di tingkat  Kelurahan/Pekon. Oleh karena itu 

lembaga ini bukanlan sebagai eksekutif melainkan sebagai pembuat rumusan 

kebijakan yang menyangkut program pengentasan kemiskinan serta mengawasi 

pelaksanaan kebijakan tersebut. Proses pembentukan BKM mencerminkan prinsip 

demokratisasi dan transparansi. Keanggotaan yang ada didalamnya mencerminkan 

prinsip keterwakilan dari seluruh unsur yang ada di masyarakat. Dengan demikian 

kedudukan dan posisi BKM adalah sebagai lembaga masyarakat yang benar-benar 

dibangun dari, oleh, dan untuk masyarakat. 

 

2. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

Merupakan kelompok dari masyarakat yaitu sebagai alat untuk mempermudah dalam 

menjangkau masyarakat miskin atau masyarakat sasaran. KSM adalah kelompok 

masyarakat pemanfaat langsung dari proyek  PPKD yang direncanakan secara 

partisipatif oleh masyarakat  Kelurahan/Pekon dibawah koordinasi BKM. Dengan 
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adanya KSM maka dapat menambah rasa solidaritas dan tanggung jawab serta dapat 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dari setiap individu anggota. 

 

6. Mekanisme Pelaksanaan Program  PPKD 

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di   

Pedesaan/Pekon tahun 2005 bahwa mekanisme pelaksanaan  PPKD adalah : 

1. Siklus Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) 

Merupakan proses awal dalam siklus  PPKD. Siklus ini dilaksanakan karena  PPKD 

merupakan upaya Pengentasan kemiskinan yang diintervensi oleh pihak luar 

(pemerintah), sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk menerima atau 

menolak  PPKD sebagai alternative pemecahan masalah. 

Langkah pelaksanaan : 

a. Sosialisasi program oleh petugas lapangan kepada perangkat  Kelurahan/Pekon 

dan kelompok strategis setempat. 

b. Selanjutnya perangkat  Kelurahan/Pekon mensosialisasikan program kepada 

tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun informal yang berpengaruh di 

masyarakat setempat serta masyarakat  Kelurahan/Pekon. 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman 

mengenai gambaran umum  PPKD dan segala konsekuensinya serta untuk 

memperoleh kesepakatan melaksanakan kegiatan Rembug Kesiapan Masyarakat 

(RKM) untuk menyatakan kesiapan masyarakat melaksanakan  PPKD. Selanjutnya 
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adalah pelaksanaan kegiatan RKM  yang diselenggarakan oleh lurah/kades setempat 

untuk menyatakan kesiapan warga melaksanakan  PPKD sesuai proses dan ketentuan  

PPKD. Peserta dalam kegiatan ini adalah Ketua RT, RW, Dusun, Tokoh masyarakat, 

perwakilan organisasi masyarakat setempat, dan warga miskin setempat. Jika 

diperoleh kesepakatan untuk melaksanakan program, maka  Kelurahan/Pekon 

menyiapkan perwakilan dari tiap-tiap RT untuk dijadikan relawan yang akan 

membantu dalam pelaksanaan program. 

2. Siklus Kemiskinan 

Penyelesaian masalah kemiskinan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis 

masyarakat terhadap akar penyebab masalah kemiskinan. Kegiatan ini merupakan 

diskusi-diskusi warga yang dilakukan warga dengan tujuan untuk mendorong mereka 

agar mampu merefleksi masalah kemiskinan (kondisi kemiskinan, penyebabnya, dan 

kriteria kemiskinan) di wilayahnya dan terutama menumbuhkan kesadaran kritis 

warga bahwa akar permasalahan kemiskinan berkaitan erat dengan lunturnya nilai-

nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan, dan pembangunan 

berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh perangkat  Kelurahan/Pekon dan 

relawan-relawan masyarakat yang telah diberikan pelatihan dan pembekalan untuk 

menjadi Tim Pengentasan  Kemiskinan. Dalam kegiatan ini masyarakat diberi 

kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai persoalan kemiskinan yang 

ada di wilayahnya. 
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3. Siklus Pemetaan Swadaya 

Kegiatan ini merupakan diskusi masyarakat untuk mendorong tumbuhnya kesadaran 

masyarakat tentang kondisi realitas yang ada saat ini dan membangun kesepakatan 

kondisi ideal yang akan dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah 

untuk menentukan penyebab kemiskinan di wilayah tersebut, peta kemiskinan, 

kriteria kemiskinan, profil keluarga miskin, dll. Dengan terlibat dalam proses 

pemetaan swadaya masyarakat diharapkan : 

a. Memahami persoalan nyata mereka sendiri yang berdasarkan kepada fakta dan 

informasi yang ada, sehingga yang mereka rumuskan adalah daftar kebutuhan 

yang bermanfaat untuk lingkungannya terutama dalam rangka Pengentasan 

kemiskinan. 

b. Dalam pemecahan masalah (pemenuhan kebutuhan) mengutamakan kemampuan 

sumberdaya dan swadaya masyarakat. 

 

4. Siklus Pembangunan BKM 

Siklus ini merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat terhadap adanya organisasi 

masyarakat warga yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur yang dipimpin oleh 

pemimpin yang mempunyai kriteria yang sudah ditetapkan oleh masyarakat yang 

sudah dilaksanakan dalam siklus pemetaan swadaya. BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat) merupakan lembaga yang diberi mandat untuk mengendalikan 

penanganan  PPKD sebagai upaya Pengentasan kemiskinan setempat. Kriteria 

anggota BKM berdasarkan kualitas sifat kemanusiaan (moral) dan sistem pemilihan 

tanpa calon, tanpa kampanye, dan disepakati warga. Terpilih 9-11 anggota BKM  
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sebagai lembaga kepemimpinan kolektif masyarakat dengan proses dan ketentuan 

sesuai pedoman  PPKD. Pelaksana kegiatan ini adalah relawan-relawan masyarakat 

dan perangkat  Kelurahan/Pekon. 

5. Siklus Perencanaan Partisipatif untuk menyusun PJM (Program Jangka 

Menengah) 

Kegiatan ini dilakukan oleh BKM, tim pemetaan swadaya, relawan masyarakat dan 

perangkat  Kelurahan/Pekon. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

menyusun visi, misi, dan strategi Pengentasan kemiskinan di  Kelurahan/Pekon 

setempat. 

6. Siklus Pengembangan KSM 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah kelompok sosial pada tingkat akar 

yang mempunyai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, ekonomi dan 

pemeliharaan lingkungan. Pelaksanaan dalam kegiatan ini adalah BKM dan UP (Unit 

Pengelola) dimana peserta kegiatan ini adalah masyarakat miskin dan kelompok 

orang-orang peduli setempat. 

Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai 

bagaimana berkelompok, terbentuknya KSM yang bercirikan visi, misi, dan prinsip  

PPKD. 
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7. Tahap Bantuan dana pinjaman bergulir 

Tujuan : 

a. Mendorong masyarakat berpenghasilan rendah dalam menciptakan peluang 

usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan maupun kegiatan yang 

bersifat produktif lainnya. 

b. Meningkatkan jangkauan pelayanan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah 

yang tidak memiliki penghasilan atau relative berpendapatan sangat rendah yang 

merupakan sasaran utama  PPKD. 

c. Membuka akses bagi usaha mikro dan  pengusaha mikro yang selama ini tidak 

mendapatkan akses dan terjangkau oleh pelayanan lembaga keuangan formal 

yang sudah ada, sebagai upaya untuk menciptakan peluang kesempatan kerja 

bagi masyarakat berpenghasilan rendah setempat. 

d. Memberikan kontribusi terhadap tujuan umum  PPKD, yakni membantu upaya 

Pengentasan keberpenghasilan rendahan melalui kegiatan pinjaman bergulir. 

 

 

 


