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ABSTRAK 

 

 

 

Partisipasi Masyarakat di Perkotaan dalam Pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandar 

Lampung (Studi di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat) 

 

 

 

Oleh : 

 

Ayu Tsanita 

 

 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 

merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam 

penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan 

pelaku pembangunan lokal, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli 

setempat.Sehingga dapat terbangun gerakan kemandirian penanggulangan 

kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. 

 

Kelurahan Kaliawi merupakan salah satu kelurahan yang melaksanakan program 

PNPM Mandiri Perkotaan. Keberhasilan pada bidang fisik, pembangunan 

ekonomi dan juga pelatihan keterampilan tidak lepas dari keikutsertaan 

masyarakat dalam setiap kegiatan.PNPM Mandiri Perkotaan ini lebih 

mengutamakan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan dengan 

menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui partisipasi yang 

aktif.Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk 

partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi 

masyarakat.Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi 

dan dokumentasi. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dilihat dari 

partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan; partisipasi dalam 

tahap pelaksanaan; Partisipasi masyarakat dalam tahap Pemanfaatan hasil; dan 

partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi. Berdasarkan hal tersebut 

menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program ini sudah ada 

meskipun belum menyeluruh, masih ditemukan kendala-kendala yang 

menghambat partisipasi mulai dari Keterbatasan dana, rendahnya tingkat 

kesadaran masyarakat, lemahnya pemahaman masyarakat dan kesibukan 
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masyarakat. Maka perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara 

mengadakan rapat di jam-jam tertentu, melakukan pendekatan personal kepada 

masyarakat, memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam pembuatan 

pembukuan, perlu menyiapkan dana cadangan agar pembangunan yang 

berlangsung tidak terhambat apabila pencairan dana mengalami keterlambatan 

serta sebaiknya pemerintah menambahkan design dalam program ini untuk 

menjangkau masyarakat yang sulit diajak berpartisipasi. 

 

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Kemiskinan, Pemberdayaan, Program   

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan  
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ABSTRACT 

 

Participation of Society in Urban Areas within Implementation of the 

National Programof Society Empowerment ( PNPM ) Independent Urban in 

the city of Bandar Lampung ( A Study in Kaliawi village, District of Tanjung 

Karang Pusat) 

 

BY 

 

Ayu Tsanita 

 

 

National Programof Society Empowerment (PNPM) Independent Urban is a 

government program that is in substance trying to poverty reduction through 

empower the society and the local development actors, including regional 

governments and local care group. That it can be built movement independence 

poverty reduction and sustainable development.  

  

Kaliawi village is one of the urban village that implement that program. Success 

in the physical sector, economic development and skills training from the 

participation of society in any activity. The PNPM Independent Urban prefers 

sustainable society development by placing society as major stakeholders through 

active participation. The purpose of this research to describe and analyze the 

participation of society and the factors that become an obstacle to participation of 

society. This research type is a qualitative approach. It sourced from interview, 

observation and documentation. 

 

The result showed that the public participation in terms of public participation in 

the decision making stage; Participation in the implementation stage; participation 

of society in the use of; and participation in the evaluation.  Based on it shows that 

participation of society in the program has been present although has not been 

complete, there were obstacles that hinder participation starting from the limited 

funds, the low level of public conscious, the weak society understanding and also 

bustle of society. It is need to increase the participation of society by holding 

meetings at certain hours, personal approach to society, provide training to the 

society in making administration book, it is necessary to setup alternative fund 

that development not hampered when the funds delayed and as well as the 

government should add design in this program to reach society who difficult 

invited to participate. 

 

Keyword:Participation of Society, Poverty, Empowerment National Program of    

Society Empowerment (PNPM) Independent Urban 
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MOTTO 

 

 

 

Yakinlah, ada sesuatu yang menantimu, selepas banyak 

kesabaran yang kamu jalani, yang akan membuatmu 

terpana, hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit  

(Ali bin Abi Thalib) 

 

 

Maka, Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan  

(Surat Al- Isyirah Ayat 5-6) 

 

 

Selalu ada tempat untuk mengadu, selalu ada lantai untuk 

bersujud, maka yakin dan percaya akan kekuatan dari do’a 

yang mampu menguatkan disetiap langkah  

(Ayu Tsanita) 
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I. PENDAHULUAN  

 

 

 

A. Latar Belakang  

 

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Indonesia merupakan salah satu upaya 

untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa yakni terciptanya kesejahteraan 

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus di wujudkan melalui 

pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. 

Pencapaian cita-cita tersebut dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dalam 

bentuk oprasional penyelenggaraan pemerintah, selaras dengan fenomena dan 

dinamika yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Melihat dari kondisi 

masyarakat indonesia yang terperangkap akan kemiskinan dan ketidakberdayaan 

dalam hidup, maka diperlukan perwujudan untuk menyejahterakan masyarakat 

melalui upaya penanggulangan untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi. 

 

Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia 

danhingga kini masih menjadi isu sentral di dunia. Kemiskinan merupakan 

masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan secara ekonomi, 

sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan tak hanya 

permasalahan kesejahteraan manusia, tetapi juga kemiskinan memiliki arti yang 

lebih dalam karena berkaitan juga dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek 
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diluar penghasilan seperti akses kebutuhan minimum seperti kesehatan, 

pendidikan, air bersih dan sanitasi dan lain-lain.  

 

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian yaitu kemisknan absolut, 

kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan 

miskinabsolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, 

tidakcukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, 

kesehatan, papan, dan pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif 

sebenarnya telahhidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah 

kemampuanmasyarakat sekitarnya. Miskin kultural berkaitan erat dengan sikap 

seseorangatau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki 

tingkatkehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya 

(Syafeii, 1999). Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu agenda utama yang 

harus segera diwujudkan oleh pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah daerah 

di setiap provinsi di Indonesia. 

 

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk 

miskin yang cukup besar di Indonesia. Berikut ini adalah data mengenai 

persentase penduduk miskin yang tersebar di 15 kabupaten atau kota di Provinsi 

Lampung pada tahun 2009-2013.  

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten atau Kota di 

Provinsi Lampung tahun 2009-2013 

 
Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Lampung Barat 19,13 17,12 15,99 15,13 13,96 

2. Tanggamus 19,79 18,30 17,06 16,1 15,24 

3. Lampung Selatan 22,83 20,61 19,23 18,19 17,09 

4. Lampung Timur 20,86 21,06 19,66 18,59 17,38 

5. Lampung Tengah 18,67 16,88 15,76 14,96 13,37 

6. Lampung Utara 28,96 28,19 26,33 25,16 23,67 

7. Way Kanan 20,92 18,81 17,63 16,54 15,36 
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8. Tulang Bawang 10,48 10,80 10,11 9,43 8,04 

9. Pesawaran 22,73 20,48 19,06 18,01 17,86 

10. Pringsewu - 12,45 11,62 11,01 9,81 

11. Mesuji - 8,65 8,07 7,69 5,81 
12.Tulang Bawang Barat - 7,63 7,11 6,73 6,31 

13. Pesisir Barat * * * * * 

14. Bandar Lampung 14,39 14,58 13,61 12,65 10,85 

15. Metro 15,07 13,77 12,9 12,09 11,08 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2014 

 

Berdasarkan tabel diatas persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung, Bandar Lampung merupakan kota dengan tingkat kemiskinan 

yang cukup tinggi serta menduduki tingkat ke-9 dari 14 jumlah kabupaten/kota di 

Provinsi Lampung. Selama kurun waktu 2009-2013 telah terjadi penurunan 

jumlah penduduk miskin di semua kabupaten/kota, hal ini dilihat dari adanya 

program-program yang ditujukan kepada masyarakat untuk mengurangi jumlah 

penduduk miskin di Lampung. 

 

Untuk Menangani fenomena kemiskinan maka diperlukan keterlibatan 

pemerintah. Keterlibatan pemerintah tersebut dapat dilihat melalui program atau 

kegiatan pembangunan secara terpadu, antara pertumbuhan dan pemerataan, 

termasuk di dalamnya upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih bisa 

menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan merubah pola 

pikir serta sikap mental mereka. Melalui upaya ini, diharapakan dapat 

mengikutsertakan masyarakat dalam kelompok kehidupan serta membantu dan 

memberdayakan mereka dalam berbagai kegiatan produktif yang sesuai dengan 

potensinya masing-masing.Untukmeningkatkan efektivitas penanggulangan 

kemiskinan dan penciptaanlapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program 

NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2008. Dengan 

demikian setiap kebijakan pemerintah dalam upaya memberdayakan masyarakat, 
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seharusnya dilaksanakan secara terarah pada suatu penciptaan lingkungan yang 

memungkinkan masyarakat untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih baik 

lagi, layak dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh setiap 

masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sebagai 

pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah sebagai pendorong, pengatur 

dan penyedianya saja.Selain itu pula diperlukan perubahan yang bersifat sistemik 

danmenyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 

 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan 

merupakan program yang merumuskan kembali mekanisme upaya 

penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan atau evaluasi.PNPM Mandiri 

Perkotaan merupakan program lanjutan pemberdayaan masyarakat yang 

sebelumnya.PNPM Mandiri Perkotaan ini berjalan pada tahun 2008 dan berakhir 

pada bulan April 2015.PNPM Mandiri Perkotaan sudah terlaksana sejak tahun 

1999, namun pada saat itu, nama programnya bukan PNPM Mandiri Perkotaan, 

tetapi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program ini 

merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan 

pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. 

 

Berdasarkan Prariset yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2016 bersama 

Fasilitator PNPM Mandiri, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program 

PNPM Mandiri Perkotaan yaitu tentu saja masyarakat setiap kalangan harus 

dilibatkan, ada Pamong, tokoh pemuda diwilayah, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-

ibu PKK dan pengajian, serta kelompok peduli antara lain karang taruna, LPM, 
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LSM, atau juga NGO (yang perduli terhadap pembangunan masyarakat). Program 

nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan ini juga sudah 

dilaksanakan pada 1.189 kecamatan dari 505 kabupaten/kota di 34 Provinsi di 

Indonesia berdasarkan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri TA.2014.  

 

Bandar Lampung merupakan salah satu kabupaten atau kota yang menerapkan 

PNPM Mandiri Perkotaan. Program ini memiliki tujuan secara umum untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara 

mandiri.Kegiatan pengembangan masyarakat merupakan kegiatan yang bertujuan 

untuk mengembangkan suatu kelompok tertentu di suatu daerah. Pemberdayaan 

berpusat pada rakyat sehingga rakyat berperan aktif dalam proses pemberdayaan 

tersebut. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat 

yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di 

daerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau 

kemiskinan.Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab 

pemerintah, karena yang menjadi subyek dari pemberdayaan adalah masyarakat 

itu sendiri sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator (PNPM Mandiri 2006). 

 

Berikut ini, Daftar lokasi dan alokasi PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2013 di 

Bandar lampung.  

Tabel 2. Daftar lokasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri Perkotaan di Bandar Lampung 

NO Kecamatan Jumlah Kelurahan 

1 Teluk Betung Selatan 11 Kelurahan 

2 Teluk Betung Barat 8 Kelurahan  

3 Teluk Betung Utara 10 Kelurahan 

4 Tanjung Karang Pusat 11 Kelurahan 

5 Tanjung Karang Barat 6 kelurahan 

6 Tanjung Karang Timur 11 kelurahan  

7 Tanjung Senang 4 kelurahan  
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Sumber:  Surat 

Direktur 

PBL(penataan bangunan dan lingkungan) Atas Penetapan Lokasi PNPM MP TA. 2013 

 

Berdasarkan tabel di atas, di Bandar Lampung terdapat 13 kecamatan dan 98 

kelurahan yang melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan. Kecamatan Tanjung 

Karang Pusat merupakan salah satu kecamatan yang termasuk dalam lokasi 

sasaran PNPM Mandiri Perkotaan.Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di 

kecamatan Tanjung Karang Pusat sudah dilaksanakan sejak tahun 2008 sampai 

tahun 2015. Bantuan dari program PNPM Mandiri Perkotaan digunakan untuk 

sarana fisik yaitu infrastruktur seperti pembangunan Pos Kesehatan Keluarga 

(Puskeskel) dan pengadaan barang-barang di puskeskel, drainase, jalan batu 

(onderlagh) serta non fisiknya yaitu kegiatan simpan pinjam dan pelatihan-

pelatihan.  

 

Kelurahan-kelurahan di kecamatan Tanjung Karang Pusat yang ikut berpartisipasi 

dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan berjumlah sebelas kelurahan.Kelurahan 

Kaliawi adalah salah satu diantara 11 kelurahan yang turut berpartisipasi di 

wilayah kecamatan Tanjung Karang Pusat. Kelurahan Kaliawi juga mendapatkan 

dana bantuan berupa kegiatan pembangunan prasarana.  

 

Berdasarkan data prariset yang dilakukan peneliti di Kelurahan Kaliawi pada 

tanggal 18 Januari 2016, jumlah penduduk di kelurahan Kaliawi mencapai 9.882 

jiwa, dan 40% dari jumlah penduduk tersebut terdiri dari masyarkat miskin. Maka 

sangatlah tepat apabila kelurahan Kaliawi mendapatkan bantuan pembangunan 

8 Kemiling  7 kelurahan 

9 Panjang  7 kelurahan  

10 Kedaton  8 kelurahan 

11 Sukarame 5 kelurahan  

12 Sukabumi 6 kelurahan  

13 Rajabasa 4 kelurahan 

Total 13 Kecamatan 98 kelurahan  

http://www.p2kp.org/laporan/files/cakupan/provinsi_2013/surat_direktur_PBL_daflok_BLM_%202013.pdf
http://www.p2kp.org/laporan/files/cakupan/provinsi_2013/surat_direktur_PBL_daflok_BLM_%202013.pdf
http://www.p2kp.org/laporan/files/cakupan/provinsi_2013/surat_direktur_PBL_daflok_BLM_%202013.pdf
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melalui pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Berkaitan dengan dana yang juga 

diterima di kelurahan Kaliawi yang berasal dari PNPM Mandiri Perkotaan, sudah 

digunakan untuk pembangunan sarana fisik seperti pembangunan Poskeskel, 

drainase dan lainnya. Karena pembangunan yang dilakukan di Kecamatan hampir 

menyeluruh dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat disekitar. 

 

Beberapa pembangunan infrastruktur dan perbaikan-perbaikan yang terjadi tidak 

lepas dari adanya masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan PNPM 

Mandiri Perkotaan.Dari data Prariset yang dilakukan tanggal 14 Januari 2016, 

masalah-masalah yang timbul seperti (1) kurangnya partisipasi berupa dana dari 

masyarakat yang sangat minim, (2) partisipasi yang kurang dari masyarakat dalam 

menghadiri musyawarah dan juga pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di 

kelurahan Kaliawi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana dan juga 

kurangnya komunikasi antara pihak-pihak terkait kepada masyarakat akan penting 

dan tujuan dari program ini serta kesadaran masyarakat yang belum cukup 

mengenai pentingnya pembangunan sebagai salah satu program pengentasan 

kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga tidak semua 

wilayah yang melaksanakan program PNPM Mandiri Perkotaan memiliki 

partisipasi masyarakat yang cukup namun nyatanya, masih ada wilayah yang 

masyarakatnya sulit untuk diajak turut serta berpartisipasi dalam setiap 

pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.  

 

Persoalan mengenai partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan juga 

ditunjukkan dalam penelitian Rioga Deri Alki (2015) dengan masalah penelitian 

partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM di kelurahan Kedaton 
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termasuk kategori rendah.Kurangnya kesadaran masyarakat untuk meninggalkan 

hal-hal instan dalam perbaikan kesejahteraan masyarakat.Dana untuk bantuan 

yang diberikan pada kelurahan Kedaton sudah cukup besar dalam lingkup 

kecamatan Kedaton, namun partisipasi masyarakatnya sangat rendah.Pesoalan 

mengenai partisipasi selanjutnya ada dalam penelitian Nia Janati (2011), dimana 

dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari hal-hal 

yang kurang mendukung.Salah satunya indikasi menghambat program 

pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuannya seperti masalah partisipasi 

masyarakat yang jika dilihat dengan kasat mata sudah menyeluruh namun terdapat 

pemberdayaan dan partisipasi yang dibatasi oleh oknum-oknum 

tertentu.Akibatnya pemberdayaan masyarakat yang seharusnya berjalan merata 

dan menyeluruh menjadi terbatas.Berdasarkan penelitian yang sebelumnya 

mengenai partisipasi masyarakat, peneliti tertarik untuk melanjutkan penelitian-

penelitian sebelumnya. 

 

Karena sulitnya mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

pembangunan pemberdayaan masyarakat, sering kali hal ini menjadi masalah 

dalam pelaksanaannya. Berdasarkan data Prariset pada tanggal 14 Januari 2016 

bersama Fasilitator PNPM Mandiri, masalah-masalah lain yang sering muncul 

adalah mengenai schedule yang biasanya dikeluarkan oleh pusat (pemerintah), 

namun ada jadwal yang memang sudah ditentukan tetapi tidak atau kurang sesuai 

dengan kondisi dilapangan. Selain itu juga, masalah yang sering terjadi dalam 

pelaksanaan PNPM Mandiri perkotaan, masyarakat diwilayah dampingan harus 

diawasi dan dibimbing terus seperti dalam hal perapihan buku administrasi di 

wilayahnya.Karena tidak semua masyarakat yang ada di wilayah memiliki dan 
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mendapatkan pendidikan yang cukup baik, sehingga masyarakat dibimbing agar 

mampu membuat pembukuan administrasi yang baik dalam pelaksanaan program. 

 

Setiap pembangunan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat 

untuk mengentaskan kemiskinan, agar lebih tepat sasaran dan menghasilkan hasil 

yang berguna bagi masyarakat serta menyentuh kepentingan dan permasalahan 

langsung masyarakat, partisipasi masyarakat tidak dapat diabaikan dalam proses 

pembangunan yang dijalankan. Melalui partisipasi ini maka lebih dapat 

diharapkan lapisan masyarakat sebagai kelompok sasaran tidak hanya sebagai 

konsumen program, tetapi juga ikut serta menentukan program yang dianggap 

paling cocok untuk masyarakat miskin (Soetomo (2008: 99). 

 

Oleh karena itu partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam 

mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan.Selain itu 

sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan juga merupakan 

pencerminan bahwa dalam pembangunan masyarakat lebih fokus perhatian pada 

aspek manusia dan masyarakatnya bukan semata-mata pada fisik materiil.Dengan 

demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai partisipasi 

masyarakat di perkotaan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 

mandiri perkotaan.Karena hasil dari pelaksanaan program ini, diharapkan dapat 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang telah diidentifikasi secara partisipatif. 

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dapat 

membawa keuntungan substansi, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih 

efektif dan efisien, disamping itu juga kita akan memberi sebuah rasa kepuasan 
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dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap program-program pemerintah. Oleh 

karena itu tema skripsi ini adalah: 

“Partisipasi Masyarakat di Perkotaan dalam Pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Bandar 

Lampung”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat di Kelurahan Kaliawi, 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri 

Perkotaan? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam 

PNPM Mandiri Perkotaan? 

 

C. Tujuan Penelitan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di 

Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung? 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat 

partisipasi masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) Mandiri Perkotaan. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

Ada 2 (dua) kegunaan yang bisa dikemukakan dalam penelitian ini, yakni manfaat 

teoritis dan manfaat praktis.  



11 
 

a. Manfaat Teoritis,hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

peneliti, dan menambah penelitian/kajian yang berguna bagi perkembangan 

ilmu administrasi negara, khususnya mengenai partisipasi masyarakat dalam 

setiap kegiatan maupun program dari pemerintah. 

 

b. Manfaat Praktis  

1. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi salah satu rekomendasi 

penyempurnaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri Perkotaan pada tahun-tahun berikutnya.  

 

2. Dan informasi bagi masyarakat dan pemerintah daerah serta pihak terkait 

dalam pelaksanaan Program pengentasan kemiskinan melalui partisipasi 

masyarakat. 
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II.TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat 

1. Konsep Partisipasi Masyarakat 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta 

suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Menurut Pidarta dalam 

Dwiningrum (2011: 50), Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa 

orang dalam suatu kegiatan.Keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam 

menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala 

kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung 

jawab atas segala keterlibatan. Sementara menurut Tjokroamidjojo dalam Ndraha 

(1990:14), partisipasi dilakukan oleh masyarakat sebagai keterlibatan Masyarakat 

dalam penentuan arah, strategi, dan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh 

pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan dalam memetik 

hasil atau manfaat pembangunan.  

Notoatmodjo dalam Budiardjo (2004:28) juga mengungkapkan bahwa di dalam 

partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. 

Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat 

berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran). Dalam hal ini dapat diwujudkan di 

dalam 4M, yakni manpower (tenaga), money (uang), material (benda-benda lain 

seperti kayu, bambu, beras, batu, dan sebagainya), dan mind (ide atau 
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gagasan).Sedangkan menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011: 51), 

partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan 

program, memperoleh kemanfaatan dan mengevaluasikan.  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa, partisipasi 

adalah keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan dengan mendukung 

pencapaian tujuan melalui proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program dan 

mengevaluasikan program.  

2. Bentuk (Tahap) Partisipasi 

Partisipasi menurut Effendi dalam Dwiningrum (2011: 58), bentuk partisipasi 

terbagi menjadi dua yaitu partisipasi vertikal dan parisipasi horizontal. Disebut 

partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat 

terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan 

di mana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun 

dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap 

anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang 

lainnya.Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya 

masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. 

Menurut Ndraha (1990:103-104) bentuk partisipasi meliputi: 

a. Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik 

awal perubahan sosial 

b. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan 

tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, 
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memenuhi, melaksanakan), mengiakan, menerima dengan syarat, maupun 

dalam arti menolaknya. 

c. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan 

keputusan. 

d. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan. 

e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil 

pembangunan. 

f. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat 

dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan 

rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 

 

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada 

beberapa bentuk. Menurut Yadav dalam Theresia (2014: 198-199) bentuk 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu: 

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan 

Pada umumnya, setiap program pembangunan (termasuk pemanfaatan 

sumberdaya lokal dan alokasi anggaran) selalu ditetapkan oleh pemerintah 

pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan 

kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui di bukanya 

forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di 

dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat berpartisipasi dengan 

memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang 

diadakan; 
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2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan 

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap 

pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan 

tenaga, uang ataupun material atau barang serta ide-ide sebagai salah satu 

wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut; 

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan 

Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap 

pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. 

Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk 

mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. 

 

Sedangkan partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011: 62) 

secara singkat dijelaskan pada tabel dibawah ini;  

Tabel 3. Tahap pelaksanaan Partisipasi menurut Cohen dan Uphoff 

Tahap Deskripsi 

1. Pengambilan Keputusan  Penentuan alternatif dengan masyarakat 

untuk menuju sepakat dari berbagai 

gagasan yang menyangkut kepentingan 

bersama.  

2. Pelaksanaan Penggerakan sumber daya dan dana. Dalam 

suatu pelaksanaan merupakan penentu 

keberhasilan program yang dilaksanakan.  

3. Pengambilan Manfaat Partisipasi berkaitan dari kualitas dan 

kuantitas hasil pelaksanaan program yang 

bisa dicapai. 

4. Evaluasi Berkaitan dengan pelaksanaan program 

secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan 

mengetahui bagaimana pelaksanaan 

program berjalan.  

(Sumber: Dwiningrum, 2011: 63) 

 

Cohen dan Uphoff menyatakan ilmuan dan politikus lebih memberikan perhatian 

pada jenis partisipasi pengambilan keputusan dan partisipasi dalam evaluasi. 
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Sementara para administrator cenderung memberikan perhatian pada jenis 

partisipasi dalam pengambilan manfaat terutama dalam rangka memperbaiki well-

being masyarakat. Hal tersebut memerhatikan adanya latar belakang disiplin ilmu 

yang berbeda-beda akan menimbulkan konsep partisipasi yang berbeda pula.  

 

Berdasarkan bentuk partisipasi dari beberapa ahli di atas, Peneliti menggunakan 

bentuk partisipasi menurut Cohen dan Uphoff, karena bentuk partisipasinya sesuai 

dengan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan melalui tahap 

pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil dan 

mengevaluasi program. 

 

3. Pendekatan Partisipasi Masyarakat  

Menurut Club du Saheldan Mikkelsen dalam Budiardjo (2004:31), beberapa 

pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat yaitu: 

a. Pendekatan pasif, pelatihan dan informasi; yakni pendekatan yang 

beranggapan bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan, teknologi, 

keterampilan dan sumber daya. Dengan demikian partisipasi tersebut 

memberikan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah dan hubungan pihak 

eksternal dan masyarakat bersifat vertical. 

b. Pendekatan partisipasi aktif; yaitu memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas 

eksternal, contohnya pelatihan dan kunjungan.  

c. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan; masyarakat atau individu diberikan 

kesempatan untuk melakukan pembangunan, dan diberikan pilihan untuk 

terikat pada sesuatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. 
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d. Pendekatan dengan partisipasi setempat; yaitu pendekatan dengan 

mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh 

masyarakat setempat.  

 

4. Tingkatan Partisipasi 

Tingkatan partisipasi masyarkat sebagai salah satu indikator keberhasilan 

pemberdayaan perlu diketahui oleh agen pemberdayaan.Oleh karena itu indikator 

dalam mengevaluasikan tingkat partisipasi masyarakat penting dipahami secara 

benar. Mengukur partisipasi masyarakat menurut Ife dan Tesoriero dalam Anwas 

(2014:  98) secara kualitatif mencakup; 

a. suatu kapasitas masyarakat yang tumbuh untuk mengorganisasi aksi.  

b. dukungan yang tumbuh dalam masyarakat dan jaringan yang bertambah 

kuat.  

c. peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal-hal seperti keuangan dan 

manajemen proyek.  

d. keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan.  

e. peningkatan kemampuan dari mereka yang berpartisipasi dalam mengubah 

keputusan menjadi aksi.  

f. meningkatnya jangkauan partisipasi melebihi proyek untuk mewakilinya 

dalam organisasi-organisasi lain.  

g. pemimpin-pemimpin yang muncul dari masyarakat.  

h. meningkatnya jaringan dengan proyek-proyek, masyarakat, dan organisasi 

lainnya, dan  

i. mulai mempengaruhi kebijakan.  
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Sementara Wilcox dalam Theresia (2014: 202) mengemukakan adanya 5 (lima) 

tingkatan partisipasi, yaitu: 

1. Memberikan Informasi (Information).  

2. Konsultasi (Consultation). Yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar 

yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam 

implementasi ide dan gagasan tersebut.  

3. Pengambilan Keputusan Bersama (Deciding together). Dalam arti 

memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, 

mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.  

4. Bertindak Bersama (Acting together). Dalam arti tidak sekedar ikut dalam 

pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam 

pelaksanaan kegiatannya. 

5. Memberikan dukungan (Supporting independent community interest). 

Dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan 

dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.  

 

Secara khusus lagi Peter Oakley dalam Dwiningrum (2011: 65), mencoba 

memetakan partisipasi dalam tujuh tingkatan yang dijelaskan dengan tabel 

berikut; 

 

Tabel 4. Tingkatan Partisipasi menurut Peter Oakley 

 

Tingkatan Deskripsi 
Manipulation  Tingkat paling rendah mendekati situasi tidak 

ada partisipasi, cenderung berbentuk 

indokrinasi.  

Consultation  Stakeholder mempunyai peluang untuk 

memberikan saran akan digunakan seperti 

yang mereka harapkan.  
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Consensus building Pada tingkat ini stakeholder berinteraksi untuk 

saling memahami dan dalam posisi saling 

bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota 

kelompok. Kelemahannya adalah individu-

individu atau kelompok yang masih 

cenderung diam atau setuju bersifat pasif.  

 

Decision Making Konsensus terjadi didasarkan pada keputusan 

kolektif dan bersumber pada rasa tanggung 

jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi 

pada tahap ini mencerminkan derajat 

perbedaan yang terjadi dalam individu 

maupun kelompok.  

 

Risk-taking Proses yang berlangsung dan berkembang 

tidka hanya sekedar menghasilkan keputusan, 

tetapi memikirkan akibat dari hasil yang 

menyangkut keuntungan, hambatan dan 

implikasi. Pada tahap ini semua orang 

memikirkan risiko yang diharapkan dari hasil 

keputusan. Karenanya, akuntabilitas 

merupakan basis penting.  

 

Partnership  Memelukan kerja secara equal menuju hasil 

yang mutual. Equal tidak sekedar dalam 

bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam 

tanggung jawab.  

 

Self management Puncak dari partisipasi masyarakat. 

Stakeholder berinteraksi dalam proses saling 

belajar untuk mengoptimalkan hasil dan hal-

hal yang menjadi  perhatian.  

(Sumber: Dwiningrum, 2011) 

 

Indikator-indikator partisipasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengukur 

partisipasi masyarakat yang efektif dalam kegiatan pemberdayaan.Agen 

pemberdayaan dapat menetukan sejumlah indikator atau seluruh indikator tersebut 

berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang ada. Agen pemberdayaan juga dapat 

menentukan jumlah indikator minimum atau indikator prioritas, indikator yang 

merepresentasikan proses partisipasi, serta sesuai dengan tujuan dari kegiatan 

pemberdayaan tersebut.  
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5. Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat 

Dwiningrum (2011: 57) menyebutkan faktor-faktor yang dapat menghambat 

partisipasi masyarakat antara lain: 

a. Sifat malas, apatis, masa bodo, dan tidak mau melakukan perubahan di 

tingkat anggota masyarakat.  

b. Aspek-aspek tipologis 

c. Geografis (pulau-pulau kecil yang tersebar letaknya) 

d. Demografis (jumlah penduduk) 

e. Ekonomi (desa miskin/tertinggal) 

 

Sementara Solekhan (2012: 135) mengatakan ada dua kategori yang dapat 

menghambat partisipasi masyarakat, yakni:  

a) Terbatasnya ruang partisipasi masyarakat 

Ruang partisipasi masyarakat merupakan arena bagi masyarakat baik individu 

maupun kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan desa. Makna ruang disini tidak terbatas pada makna 

spasial (tempat) saja tetapi juga berupa forum, pertemuan maupun media lainnya 

yang dapat memberikan peluang masyarakat untuk mengakses secara terbuka dan 

adil.Jenis forum yang biasa dipergunakan masyarakat adalah Musyawarah 

Perencanaaan Pembangunan Desa (Musrembangdes), namun dalam 

pelaksanaanya cenderung bersifat simbolik dan formalitas belaka.Akibatnya 

forum Musrembangdes menjadi tidak kapabel untuk mewadahi aspirasi dan 

kepentingan masyarakat. 

 

b) Melemahnya Modal Sosial 
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Menurut Bardhan dalam Solekhan (2012:139), modal sosial merupakan 

serangkaian norma, jaringan dan organisasi, dimana masyarakat mendapat akses 

pada kekuasaan dan sumber daya di mana pembuatan keputusan dan kebijakan 

dilakukan. Dalam konteks interaksi sosial, modal sosial, terwujud dalam bentuk 

jaringan atau asosiasi informal seperti arisan, jamaah tahlil, dan 

sebagainya.Asosiasi tersebut sifatnya ekslusif dan hanya melakukan kegiatan 

yang sifatnya keagamaan, ekonomi yang kurang berpengaruh terhadap 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. 

 

Soetrisno dalam Theresia (2014:211) mengidentifikasikan beberapa masalah 

kaitannya dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

a. Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat 

adalah belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.  

1) Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagi 

kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang 

direncakan dan ditetapkkan sendiri oleh (aparat) pemerintaah, sehingga 

masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah.  

2) Pada pelaksanaan pembangunan di lapangaan, pembangunan yang 

dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan 

masyarakat, sedangkan yang dirancang dan ditettapkan masyarakat 

didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas 

lebih rendah.  

b. Masalah kedua adalah banyaknya peraturan yang meredam keinginan 

masyarakat untuk berpartisipasi. 
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B. Tinjauan tentang Model Pembangunan Partisipatif 

 

Menurut Sumodiningrat (2007: 225), mengatakan model pembangunan 

partisipatif mengutamakan pembangunan yang dilakukan dan dikelola langsung 

oleh masyarakat lokal dalam wadah pembangunan yang dimiliki, dengan 

menekankan upaya pengembangan kapasitas masyarkat untuk memberdayakan 

masyarakat. Pembangunan partisipasif merupakan sebuah konsep yang sudah 

dipakai sejak awal dekade 1980-an, pemerintah mengadopsi skema pembangunan 

dari bawah (bottom-up planning), yang berangkat dari partisipasi masyarakat 

tingkat kelurahan, kemudian dibawah tingkatan kecamatan dan akhirnya bermuara 

pada sistem pembangunan nasional. 

 

Pembangunan Partisipatif adalah suatu model perencanaan pembangunan yang 

mengikutsertakan masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan 

(stakeholders). Masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi 

masalah, perumusan masalah, pencarian alternatif pemecahan masalah, 

penyusunan agenda pemecahan, terlibat proses penggodokan (konversi), ikut 

memantau implementasi dan aktif melakukan evaluasi. Perlibatan masyarakat 

tersebut diwakili oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri atas kelompok 

politik, kelompok kepentingan dan kelompok penekan (Nurcholis, 2009:11). 

 

Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang bertujuan melibatkan 

kepentingan rakyat baik langsung maupun tidak langsung.Pembangunan 

partisipatif dalam menanggulangi kemiskinan mensyaratkan pelibatan masyarakat 

miskin pada umumnya dan keluarga miskin secara khusus. Dalam hal ini keluarga 

miskin diberikan kesempatan lebih besar untuk terlibat secara aktif baik dalam 
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proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan yang 

dilaksanakan. 

 

C. Tinjauan tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri Perkotaan  

 

1. Pengertian PNPM Mandiri 

Menurut pedoman pelaksanaan PNPM mandiri, pengertian yang terkandung 

mengenai PNPM Mandiri adalah: 

a. 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. 

b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau 

meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun 

berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya 

peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan 

masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah 

daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin 

keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. 

 

2. Pengertian PNPM Mandiri Perkotaan  

Berdasarkan Buku Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan, Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perotaan adalah program pemerintah yang 



24 
 

secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep 

memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal, termasuk 

Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat. Sehingga dapat terbangun 

“gerakan kemandirian penganggulangan kemiskinan dan pembangunan 

berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. 

a. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perkotaan  

1) Visi  

Terwujudnya masyarakat madani yang maju, mandiri dan sejahtera dalam 

lingkungan permukiman yang sehat, produktif dan lestari. 

2) Misi  

Membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi 

dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi 

kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudan terciptanya lingkungan 

permukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan. 

 

b. Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip yang Melandasi PNPM Mandiri Perkotaan 

Nilai-nilai dan prinsip yang melandasi PNPM mandiri perkotaan yaitu terdiri dari; 

nilai-nilai luhur kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan yang bersifat 

universal, dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang dijelaskan 

sebagai berikut : 

1) Nilai-Nilai Universal Kemanusiaan (Gerakan Moral)  

Nilai-nilai universal kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi, 

ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku PNPM Mandiri 

Perkotaan dalam melaksanakan program tersebut yaitu :  

a) Jujur; 
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b) Dapat dipercaya;  

c) Ikhlas/kerelawanan;  

d) Adil;  

e) Kesetaraan;  

f) Kesatuan dalam keragaman; 

 

2) Prinsip- Prinsip Universal Kemasyarakatan (Good Governance)  

Prinsip-prinsip universal kemasyarakatan (Good Governance) yang harus 

dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku 

PNPM Mandiri Perkotaan adalah: 

a) Demokrasi;  

b) Partisipasi;  

c) Transparansi dan Akuntabilitas;  

d) Desentralisasi; 

 

3. Prinsip-Prinsip Universal Pembangunan Berkelanjutan (Tridaya)  

Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip 

keseimbangan pembangunan, yang dalam konteks PNPM Mandiri Perkotaan 

diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam 

konsep Tridaya. 

a) Perlindungan Lingkungan (Environmental Protection), dalam pengambilan 

keputusan maupun pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan 

masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu 

didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi 

pada upaya perlindungan atau pemeliharaan lingkungan baik lingkungan 
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alami maupun buatan termasuk perumahan dan permukiman, yang harus 

layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi dan produktif. Termasuk 

didalamnya adalah penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan yang 

kondusif dalam membangun solidaritas sosial dan meningkatkan 

kesejahteraan penduduknya.  

b) Pengembangan Masyarakat (Social Development), tiap langkah kegiatan 

PNPM Mandiri Perkotaan harus selalu berorientasi pada upaya membangun 

solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat sehingga dapat tercipta 

masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya 

menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. 

Pengembangan masyarakat juga berarti upaya untuk meningkatkan potensi 

segenap unsur masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang rentan 

(vulnerable groups) dan marjinal yang selama ini tidak memiliki peluang 

atau akses dalam program maupun kegiatan setempat.  

c) Pengembangan Ekonomi (Economic Development), dalam upaya 

menyerasikan kesejahteraan material, maka upaya-upaya kearah 

peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin dan atau 

penganggur perlu mendapat porsi khusus termasuk upaya untuk 

mengembangkan peluang usaha dan akses ke sumberdaya kunci untuk 

peningkatan pendapatan, dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan 

fisik dan sosial. 

 

Prinsip-prinsip universal pembangunan berkelanjutan tersebut pada hakekatnya 

merupakan pemberdayaan sejati yang terintegrasi, yaitu pemberdayaan manusia 

seutuhnya agar mampu membangkitkan ketiga daya yang telah dimiliki manusia 
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secara integratif, yaitu daya pembangunan agar tercipta masyarakat yang peduli 

dengan pembangunan perumahan dan permukiman yang berorientasi pada 

kelestarian lingkungan, daya sosial agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, 

dan daya ekonomi agar tercipta masyarakat produktif secara ekonomi. 

 

c. Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan 

Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, 

prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, 

yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan kepada 

masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi atau suara masyarakat miskin 

dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi 

masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya; 

meningkatkan askes bagi masyarakat miskin perkoaan ke pelayanan sosial, 

prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama 

dan kemitraan sinergi keberbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan 

pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat; mengedepankan pera 

pemerintah kota atau kabupaten agar mereka makin mampu memenuhi kebutuhan 

masyarakat miskin, baik melalui pengokohan Komite Penanggulangan 

Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan masyarakat serta 

kelompok peduli setempat.  

 

d. Kelompok Sasaran dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 

Pada dasarnya, kelompok sasaran dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 

mencakup empat sasaran utama, yakni masyarakat, pemerintah daerah, kelompok 

peduli setempat dan para pihak terkait (stakeholders). 
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e. Strategi Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan  

Agar terwujudnya tujuan yang hendak dicapai, maka strategi yang perlu 

dilaksanakan adalah: 

1. Mendorong Proses Transformasi Sosial dari Masyarakat Tidak Berdaya atau 

Miskin Menuju Masyarakat Berdaya 

a) Internalisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal, Sebagai pondasi yang 

kokoh untuk memberdayakan masyarkaat menuju tatanan masyarakat 

yang mampu mewujudkan kemandirian dan pembangunan berkelanjutan.  

b) Penguatan Lembaaga Masyarakat melaluui pendekatan pembangunan 

bertumpu pada kelompok (Community based Development), Dimana 

masyarakat membangun dan mengorganisir diri atas dasar ikatan 

pemersatu, antara lain kesamaan dan kepenptingan dan kebutuhan, 

kesamaan kegiatan, kesamaan domisili dan lain-lain yang mengarah pada 

upaya mendorong tumbuh berkembangnya kapital sosial  

c) Pembelajaran Penerapan Konsep Tridaya dalam Penaggulangan 

Kemiskinan, Menekankan pada proses pemberdayaan sejatu (bertumpu 

pada manusia-manusianya) dalam rangka membangkitkan ketiga daya 

yang dimiliki manusia, agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, 

terciptanya masyarakat ekonomi produktif dan masyarakat pembangunan 

yang mampu mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang 

sehat, produktif dan lestari. 

d) Penguatan Akuntabilitas Masyarakat, Menekankan pada proses 

membangun dan menumbuhkembangkan segenap lapisan masyarakat 

untuk peduli melakukan kontrol sosial secara obyektif dan efektif sehingga 
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menjamin pelaksanaan kegiatan yang berpihak kepada masyarakat miskin 

dan mendorong kemandirian serta keberlanjutan uapaya-upaya 

penaggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing.  

2. Mendorong Proses Transformasi Sosial dari Masyarakat Berdaya Menuju 

Masyarakat Mandiri 

a) Pembelajaran Kemitraan antar Stakeholders Strategis, yang menekankan 

pada proses pembangunan kolaborasi dan sinergi upaya-upaya 

penanggulangan kemiskinan antara masyarakat, pemerintah kota atau 

kabupaten dan kelompok peduli setempat agar kemiskinan dapat ditangani 

secara efektif, mandiri dan berkelanjutan.  

b) Penguatan Jaringan antar Pelaku Pembangunan, Dengan membangun 

kepedulian dan jaringan sumberdaya mendorong keterlibatan aktif dari 

para pelaku pembangunan lain maka dapat dijalin kerjasama dan 

dukungan sumberdaya bagi penanggulangan kemiskinan, termasuk akses 

penyaluran bagi keberlanjutan program-program dimasyarakat dan 

penerapan Tridaya di lapangan. Para pelaku pembangunan lain yang 

dimaksud antara lain: LSM, Perguruan Tinggi setempat, lembaga-lembaga 

keuangan (perbankan), Pengusaha, Asosiasi Profesi dan Usaha Sejenis, 

dan lain-lain.  

3. Mendorong Proses Transformasi Sosial dari Masyarakat Mandiri Menuju 

Masyarakat Madani 

Intervensi PNPM Mandiri Perkotaan untuk mampu mewujudkan transformasi 

dari kondisi masyarakat mandiri menuju masyarakat madani lebih 

dititikberatkan pada proses penyiapan landasan yang kokoh melalui 
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penciptaan situasi dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhberkembangnya 

masyarakat madani, melalui intervensi komponen Pembangunan Lingkungan 

Permukiman Kelurahan Terpadu, yakni proses pembelajaran masyarakat 

dalam mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berbasis 

nilai menuju terwujudnya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, 

produktif dan lestari.  

 

3. Mekanisme Penyelenggaraan PNPM Mandiri 

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri dilakukan oleh masyarakat secara swakelola 

berdasarkan prinsip otonomi dan difasilitasi oleh perangkat pemerintah yang 

dibantu oleh fasilitator atau konsultan. Pelaksanaan kegiatan meliput: 

a. Pemilihan dan penetapan tim pengelola kegiatan.  

b. Pencairan atau pengajuan dana.  

c. Pengerahan tenaga kerja.  

d. Pengadaan barang dan jasa.  

e. Serta pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.  

Pada pelaksanaan kegiatan secara swakelola, apabila dibutuhkan barang atau jasa 

berupa bahan, alat dan tenaga kerja ahli (konsultan) perseorangan yang tidak 

dapat disediakan atau oleh tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat, maka 

dinas teknis terkait dapat membantu masyarakat untuk menyediakan kebutuhan 

tersebut. Dalam proses pengadaan barang atau jasa yang dilakukan harus 

diperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, terbuka, adil dan bertanggung 

jawab.  
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4. Bentuk Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan 

Suhartini, dkk (2005: 12) komponen kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Meliputi: 

a. Pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pelatihan 

keterampilan. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan upaya 

pemberdayaan masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia 

(SDM), yaitu meliputi anrata lain: pelatihan manajemen (komputer, 

menjahit, memasak, dll.  

b. Pengembangan Usaha Kecil Menengah. Pelaksanaan kegiatan sebagai 

upaya untuk pengembangan usaha kecil menegah, membuka peluang atau 

kesempatan kerja dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat, 

meliputi pelatihan industri kecil dan pemberian kredit untuk modal usaha.  

c. Perbaikan Prasaranan Lingkungan. Pelaksanaan perbaikan fisik 

lingkungan (Prasarana) permukiman, meliputi perbaikan jalan lingkungan, 

saluran, fasilitas persampahan dan MCK Umum.  

d. Perbaikan rumah. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas rumah tinggal baik fisik maupun kejelasan status perizinannya, 

meliputi perbaikan dapur, wc ataupun komponen rumah lainnya.  

 

5. Pemilihan Sasaran PNPM Mandiri 

Harmonisasi sasaran ditujukan untuk memadukan aspek wilayah dan kelompok 

masyarakat penerima manfaat. 

Lokasi PNPM Mandiri diutamakan pada kecamatan yang memiliki kriteria  

a. Memiliki jumlah penduduk miskin cukup besar 

b. Tingkat pelayanan dasar rendah.  

c. Tingkat kapasitas fiskal rendah. 
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d. Memiliki desa atau kelurahan tertinggal. 

Penentuan lokasi PNPM ini di tetapkan oleh tim pengendalian PNPM Mandiri. 

Lokasi PNPM penguatan diarahkan kelokasi PNPM inti dengan 

mempertimbangkan usulan sektor dan daerah, efisiensi dan efektifitas 

penanggulangan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan antar kecamatan. 

 

D. Tinjauan tentang Pemberdayaan Masyarakat 

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Prijono dan Pranaka dalam Sulistiyani (2004: 77) mengatakan 

pemberdayaan mengandung dua makna yaitu: (1) memberikan kekuasaan, 

mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang 

atau berdaya. (2) memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan 

peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Suharto (2009:59) 

pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau 

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu 

yang mengalami masalah kemiskinan. 

 

Sedangkan menurut Slamet dalam Anwas (2014: 49) menekankan bahwa hakikat 

pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun 

dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung 

makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan 

memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternatif, 

mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan 

menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.  
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Sen dalam Sumodiningrat (2007: 28) menyatakan pemberdayaan masyarakat 

merupakan salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam 

meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat dan martabat keluarga 

miskin. Konsep ini menjadi sangat penting karena memberikan perspektif positif 

terhadap orang miskin karena orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang 

serbab kekurangan dan objek pasif penerima pelayanan belaka melainkan sebagai 

orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasikan untuk 

perbaikan hidupnya.Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada 

hakekatnya adalah nilai kolektif pemberdayaan individual. 

  

Prijono dalam Wrihatnolo dan Nugroho (2007: 17-18), menjelaskan bahwa istilah 

pemberdayaan seringkali diartikan dalam konteks kemampuan meningkatkan 

keadaan ekonomi individu.Selain itu pemberdayaan juga merupakan konsep yang 

mengandung makna perjuangan bagi mereka yang terlibat dalam perjuangan 

tersebut.Sedangkan Kartasasmita dalam Setiana (2005: 6) mengatakan bahwa 

pada dasarnya memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 

harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. 

 

Dari beberapa pengertian pemberdayaan masyarakat diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk dapat 

membangun manusia atau masyarakat dalam meningkatkan harkat dan martabat 

yang mengalami masalah kemiskinan. 
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2. Dimensi dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Keiffer dalam Suharto (2009: 63), Pemberdayaan mencakup tiga (3) 

dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan 

kompetensi partisipatif. Sedangkan Parsons juga mengajukan tiga (3) dimensi 

Pemberdayaan yang menujuk pada: 

a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang 

kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.  

b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan 

mampu mengendalikan diri dan orang lain.  

c. Pemberdayaan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari 

pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-

upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan 

dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.  

 

Indikator Pemberdayaan menurut Suharto dalam Anwas (2014: 50) paling tidak 

memiliki empat hal yaitu:  (1) merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif. 

(2) memperbaiki kehidupan masyarakat, (3) prioritas bagi kelompok lemah atau 

kurang beruntung, dan (4) serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.  

 

Menurut Schuler,dkk dalam Suharto (2009: 63), mengembangkan delapan 

indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index (indeks 

pemberdayaan), antara lain:  (a) Keberhasilan mobilitas: kemampuan individu 

untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, 

fasilitas medis, bioskop, rumah ibadan dan kerumah tetangga. (b) kemampuan 

membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang 
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kebutuhan keluarga sehari-hari dan kebutuhan dirinya. (c) Kemampuan membeli 

komoditas besar: kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder 

dan tersier. (d) Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: 

mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami atau istri 

mengenai keputusan-keputusan keluarga. (e) Kebebasan relative dari dominasi 

keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada 

seseorang yang mengambil uang, melarang mempunyai anak, melarang bekerja 

diluar rumah dan lain-lain. (f) Kesadaran hokum dan politik: mengetahui nama 

salah seorang pegawai pemerintah desa atau kelurahan. (g) Keterlibatan 

kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap “berdaya” jika ia pernah terlibat 

dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes. (h) Jaminan ekonomi 

dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, tabungan dan lain-lain.  

 

3. Pemberdayaan dalam Pengentasan Kemiskinan 

Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui: penguatan untuk 

memberdayakan dan kegiatan pemberdayaan. Menyadari sangat kompleksnya 

masalah dan faktor penyebab kemiskinan, maka pengentasan kemiskinan tidak 

bisa dipecahkan dari aspek ekonomi saja. Menurut Suyono dalam Anwas (2014: 

86), penuntasan kemiskinan menuju keluarga sejahtera perlu memasukan variabel 

non ekonomi. Hal ini disebabkan karena penuntasan kemiskinan tidak sekedar 

meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistik yang 

menyangkut aspek kehidupan dasar manusia. Orang menjadi miskin bukan hanya 

karena dia tidak mempunyai modal usaha atau tidak punya aset produksi, akan 

tetapi ia berpotensi tetap miskin karena dia tidak mempunyai penyangga ekonomi.  
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Pemberdayaan dalam menuntaskan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara 

mengubah mindset individu dan masyarakat untuk berdaya dan mandiri. 

Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas yang dapat 

meningkatkan partisipasi individu dan masyarakat. Bentuk aktivitas 

pemberdayaan tersebut diantaranya: kegiatan pendidikan dan latihan yang dapat 

mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan 

kebutuhan masyarakat, kegiatan pendampingan yang dilakukan secara 

berkelanjutan, menumbuhkan lembaga-lembaga non formal dalam masyarakat, 

menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan 

kearifan lokal sebagai modal sosial, dan bentuk aktivitas lainnya. Kegiatan 

pemberdayaan tersebut merupakan pembangunan sosial yang menjadi gerakan 

masyarakat yang didukung oleh semua unsur mulai: pemerintah, anggota 

legislatif,  

 

Perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi sosial, masyarakat dan juga media 

massa. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan 

yang menyentuh semua lapisan masyarakat. 

 

Melalui kegiatan pemberdayaan, masyarakat disadarkan akan potensi, kebutuhan 

dan masalah yang ada pada diri dan lingkungannya. Selanjutnya mereka didorong 

untuk dapat melakukan perubahan dimulai dari dalam dirinya.Perubahan dari hal-

hal kecil yang mudah dan dapat dilakukan individu dan lingkungannya. Tahap 

selanjutnya adalah penguatan dengan meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan sehingga perubahan itu akan meningkat. Kegiatan ini dapat 

dilakukan melalui pendidikan dan latihan serta pendampingan. Selanjutnya 
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memberikan reward kepada individu atau masyarakat yang memiliki prestasi 

perubahan. Pada akhirnya keberhasilan tahap ini ditandai dengan prilaku 

masyarakat ke arah yang lebih baik, meningkatkan kualitasn kehidupan dan 

kesejahteraan keluarga.Tahap ini penting sebagai motivasi bagi diri dan 

lingkungan di sekitarnya, dan semua tahap ini dilakukan secara bertahap dan 

berkesinambungan. 

 

E. Tinjauan tentang Kemiskinan 

Masalah kemiskinan merupakan persoalan pokok dalam pembangunan di Negara 

berkembang termasuk Indonesia.Salah satu kendala yang menyebabkan masih 

banyaknya penduduk hidup dalam kemiskinan adalah karena lemahnya struktur 

sosial ekonomi sehingga menghambat peluang untuk berusaha dan meningkatkan 

pendapatan.Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan masalah 

yang mengglobal. 

1. Konsep tentang Kemiskinan 

Secara umum kemiskinan dapat digolongkan dalam empat jenis yaitu kemiskinan 

absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, dan kemiskinan 

kultural.Kemiskinan Absolut merupakam tingkat ketidakberdayaan individu atau 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, mulai pangan, sandang, 

kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan 

bekerja. 

 

Kemiskinan relatif adalah terkait dengan kesenjangan distribusi pendapatan 

dengan rata-rata distribusi, dimana pendapatan berada posisi diatas garis 

kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibandingkan pendapatan masyarakat 
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sekitarnya.Kemiskinan Struktural adalah kondisi atau situasi miskin karena 

pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat 

sehingga menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan pendapatan.Kemiskinan 

kultural terkait dengan faktor sikap individu atau masyarakat yang disebabkan 

oleh faktor budaya seperti malas, boros, tidak kreatif, sehingga menyebabkan 

miskin (Anwas, 2014: 84). 

 

Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2009: 27), menyatakan kemiskinan tidak hanya 

menyangkut persolaan kerentanan, ketidakberdayaan, tertutupnya akses kepada 

berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk 

kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses 

terhadap pasar dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi 

dari satu generasi ke generasi berikutnya.  

 

Menurut SMERU dalam Suharto (2009: 134), mendefinisikan kemiskinan secara 

luas sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan: kekurangan 

pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk dan kekurangan transportasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan Sandra Walkmen dalam Susanto (2005: 

146), mengartikan kemiskinan sebagai beberapa keadaan atau kurang tersedianya 

sumber ekonomi dalam bentuk materi maupun nonmateri yang diperlukan untuk 

menunjang suatu kehidupan masyarkaat. 

 

Kemiskinan menurut BPS dan Depsos dalam Suharto (2009: 133), merupakan 

sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik 

untuk makanan dan nonmakanan, yang disebut garis kemiskinan atau batas 

kemiskinan. Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap 
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individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo perorang 

perhari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, 

kesehatan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.  

 

Dari beberapa pengertian kemiskinan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kemiskinan adalah suatu kondisi dimana sejumlah atau segolongan orang 

mengalami situasi dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari tidak terpenuhi 

sesuai dengan standar yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar 

kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori perorang perhari, dilatarbelakangi oleh 

kurang tersedianya sumber ekonomi, baik dalam bentuk materi maupun non-

materi dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam suatu 

kelompok masyarakat.  

 

Menurut Nasikun dalam Suryawati, (2005: 34), beberapa sumber dan proses 

penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:  

a. Policy induces processes, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, 

direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah 

kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.  

b. Socio-economic dualism, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena 

poal produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling 

subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.  

c. Population growth, prespektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa 

pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertambahan pangan 

seperti deret hitung.  
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d. Resources management and the environment, adalah unsur mismanagement 

sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal 

tebang akan menurunkan produktivitas.  

e. Natural cycle and processes, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya 

tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, 

akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak 

memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.  

f. The marginalization of woman, peminggiran kaum perempuan karena masih 

dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil 

kerja yang lebih rendah dari laki-laki.  

g. Cultural and ethnic factors, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang 

memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pda petani dan 

nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat 

atau keagamaan.  

h. Exploatif inetrmediation, keberadaan penolong yang menjadi penodong, 

seperti rentenir. diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya 

kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.  

i. Interbational processe, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan 

kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.  

 

2. Karakteristik Kemiskinan  

Menurut SMERU dalam Suharto (2009:132), menunjukan bahwa kemiskinan 

memiliki beberapa karakteristik yaitu: 

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (Pangan, sandangdan 

papan).  
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b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, 

pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).  

c. Ketiadaan jaminan masa depan karena tiadanya investasi untuk pendidikan 

dan keluarga.  

d. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal. 

e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam  

f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.  

g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang 

berkesinambungan. 

h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacar fisik maupun mental. 

i. Ketidakmampuan dan Ketidakberuntungan sosial.  

 

3. Dimensi Kemiskinan 

David dalam Suharto (2009: 133) membagi kemiskinan kedalam beberapa 

dimensi antara lain: 

a. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Menghasilkan pemenang dan yang 

kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju, sedangkan negara 

berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas 

yang merupakan prasyarat globalisasi.  

b. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsistem 

(kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan 

(kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), 

kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan 

kecepatan pertumbuhan perkotaan).  
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c. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak dan 

kelompok minoritas.  

d. Kemiskinan Konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian lain atau 

faktor eksternal diluar si miskin, seperti konflik, bencana alam dan lainnya.  
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III. METODE PENELITIAN  

 

 

 

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian  

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Menurut Bogdan dan Taylor dalam 

Moloeng (2011:4) tipe penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau 

fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Metode deskritif bertugas untuk melakukan presentasi objektif mngenai 

gejala-gejala yang terdapat di dalam masalah penelitian. Penelitian kualitatif 

bersifat menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan 

susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas masalah yang diteliti. 

 

Menurut Denzin dan Lincolin dalam Moleong (2011:5) penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode.Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar dan peristiwa sebagai data yang akan dianalisis. Metode kualitatif 

lebih bersifat empiris dan dapat menelaah informasi lebih dalam untuk 

mengetahui hasilnya. Sugiyono (2014:9) mengemukakan bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek 

yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan 
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sample sumber  data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan 

triangulasi dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan serta menafsirkan 

fenomena berdasarkan keadaan di lapangan dan dideskripsikan dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti 

bermaksud untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan 

mendalam mengenai partisipasi masyarakat di perkotaan dalam pelaksanaan 

program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di kota Bandar 

Lampung.  

 

B. Fokus Penelitian  

Menurut Moleong (2011: 94) ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai 

dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. 

Pertama, penetapan dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi 

untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau kriteria masuk keluar suatu  

informasi yang harus diperoleh di lapangan. Batasan masalah dalam penelitian 

kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat 

umum. Spradley dalam Sugiyono (2014:208), mengemukakan fokus merupakan 

domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam 

penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan 

informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). 

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan masalah penelitian pada:  
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1. Tingkat partisipasi masyarakat di perkotaan dalam pelaksanaan program 

nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri perkotaan di kota Bandar 

Lampung dapat dianalisis menggunakan teori Cohen dan Uphoff dalam 

Dwiningrum (2011:62): 

a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program 

c. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan. 

d. Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi hasil pembangunan. 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan, seperti 

kondisi sosial masyarakat, keterbatasan dana dan juga kesadaran masyarakat.  

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian untuk 

menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang 

diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Menurut 

Moloeng (2011:128) cara terbaik dalam menentukan lokasi adalah dengan 

mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian 

dengan melihat kenyataan di lapangan, sementara itu juga dipertimbangkan 

mengenai keadaan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga. 

Instansi yang akan menjadi lokasi penelitian ini yaitu Badan Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Kota Bandar Lampung (BPMPK) karena 

instansi ini menangani masalah PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Bandar 

Lampung. Dan di Kelurahan Kaliawi, Kecamatan Tanjung Karang Pusat karena 

lokasi ini sudah sangat tepat dijadikan sasaran dalam program ini, mengingat 
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jumlah masyarakat miskin yang cukup tinggi namun partisipasi masyarakatnya 

belum sesuai.  

D. Teknik Pengumpulan Data  

Pada tahap ini ada tiga macam metode yang digunakan dalam mengumpulkan 

data, yaitu:  

1. Wawancara (interview) 

Esterberg dalam Sugiyono (2014:231) mendefinisikan wawancara sebagai 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal hal dari responden yang telah 

mendalam. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai adalah Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan, Dinas Pekerjaan 

Umum, kelurahan di kecamatan Tanjung Karang Pusat, serta masyarakat 

sekitar.  

 

Tabel 5. Daftar Informan Terkait Pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.  

 

No Informan Informasi 

1. Kasubag Penyusunan Program 

di BPMPK Kota Bandar 

Lampung 

1. Partisipasi Masyarakat 

Keterlibatan masyarakat dalam 

tahap pengambilan keputusan 

pelaksanaan, pemanfaaatan hasil 

dan evaluasi 

2. Faktor penghambat partisipasi 

2. Korkot 1 P2KKP Bandar 

lampung dan Pringsewu 

1. Partisipasi Masyarakat 

Keterlibatan masyarakat dalam 

tahap pengambilan keputusan, 

pelaksanaan, pemanfaaatan hasil 

dan evaluasi 
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2. Faktor penghambat partisipasi 

3. Ketua RT 13 dan Ketua 

Lembaga Keswadayaan 

Masyarakat (LKM) 

1. Partisipasi Masyarakat 

Keterlibatan masyarakat dalam 

tahap pengambilan keputusan, 

pelaksanaan, pemanfaaatan hasil 

dan evaluasi 

2. Faktor penghambat partisipasi 

4. Ketua Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) 

1. Partisipasi Masyarakat 

Keterlibatan masyarakat dalam 

tahap pengambilan keputusan, 

pelaksanaan, pemanfaaatan hasil 

dan evaluasi 

2. Faktor penghambat partisipasi. 

3. Dampak yang dirasakan dengan 

adanya program ini 

5. Masyarakat Kelurahan Kaliawi 1. Partisipasi Masyarakat 

Keterlibatan masyarakat dalam 

tahap pengambilan keputusan, 

pelaksanaan, pemanfaaatan hasil 

dan evaluasi 

2. Dampak yang dirasakan dengan 

adanya program ini 

Sumber: diolah Peneliti 2016 

 

2.   Dokumentasi  

Data sekunder (dokumentasi) adalah data yang diperoleh dari kantor, buku 

(kepustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat 

kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian. Data ini biasanya sudah diolah 

atau ditabulasikan oleh kantor dan pihak yang bersangkutan. Dokumentasi 

dalam penelitian ini berupa buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Perkotaan, 

data-data atau literature, jurnal, skripsi, surat kabar yang sesuai dengan 

bahasan penelitian 

 

3.   Observasi  

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan  

pengamatan langsung di lapangan. Observasi yang digunakan adalah 

observasi tidak terstruktur karena pengamatan dilakukan ketika menemukan 
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data-data di lapangan yang dibutuhkan (tanpa ditentukan terlebih 

dahulu).Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan oleh penulis adalah 

mengamati dan menganalisis bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri dengan 

mengikutsertakanpartisipasi masyarakat. 

E. Teknik Analisis Data 

Sugiyono (2014:244) berpendapat teknik analisis data merupakan proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. Komponen dalam analisis data yaitu: 

1. Reduksi data (data reduction) 

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam 

tahapan ini peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dalam 

penelitian pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan mana yang bukan. 

Dan kemudian peneliti akan memisahkan data yang tidak perlu dan 

memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan pelaksanaan 

PNPM Mandiri Perkotaan. 

2. Penyajian data (data display) 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 
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Dengan melakukan penyajian data maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah di pahami. Penyajian data dilakukan dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara 

terhadap informan yang memahami pelaksananaan program ini, serta 

menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.  

3. Kesimpulan (conclusion drawing/verification) 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Pada penelitian inipenarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan 

inti sari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi wawancara 

dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini 

berupa teks naratif yang mendeskripsikan konsep Partisipasi Masyarakat 

di Perkotaan dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. 

 

F. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut 

Moleong (2011:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data 

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam 

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria: 
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1. Derajat kepercayaan (credibility) 

a. Triangulasi  

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Mathinson dalam 

Sugiyono (2014:241) nilai dari teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh meluas, tidak 

konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik 

triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih 

konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan 

kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan. 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan derajat kepercyaan dengan 

menggunakan triangulasi metode, yaitu dengan membandingkan hasil 

teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Informan tersebut berasal dari pihak Badan Pemberdayaan Masyarakan 

dan Pemerintah Kelurahan Kota Bandar Lampung, Kordinator Kota, Lurah 

kelurahan Kaliawi serta masyarakat sekitar. Observasi yang dilakukan 

pada saat peneliti turun ke lapangan serta dokumentasi yang didapatkan 

dariBadan Pemberdayaan Masyarakan dan Pemerintah Kelurahan, 

Kordinator Kota serta Lurah kelurahan kaliawi.  

b. Kecukupan referensial  

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan terekam 

sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran 

data. Kecukupan referensial peneliti melakukan dengan cara 
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mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian baik melalui 

literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan 

untuk mendukung analisis data. 

c. Ketekunan  

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari. Dengan melakukan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan 

deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.  

d. Analisis kasus negatif 

Teknik analisis kasus negatif dilakukan denga cara mengumpulkan contoh 

dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi 

yang telah dikumpulkan dan digunakan sebagai pembanding. 

2. Keteralihan (transferability) 

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan supaya orang lain 

dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk 

menerapkan hasil penelitian tersebut maka peneliti harus membuat laporan 

yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. 

 

3. Kebergantungan (dependability) 

Menurut Sugiyono (2014: 277) pengujian kebergantungan dilakukan dengan 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi 

peneliti tidak melakukan proses penelitian tapi dapat memberikan data maka 

dari itu diperlukannya uji kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak ada 

tetapi datanya ada, maka penelitian itu tidak reliabel atau dependable. 
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4. Kepastian (confirmability) 

Penguji kepastian dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian 

berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan.  
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

 

 

 

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 

 

1. Sejarah Kota Bandar Lampung 

 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota dari Provinsi Lampung. Provinsi 

Lampung pada awalnya merupakan keresidenan yang ditetapkan oleh Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 tahun 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 

14 tahun 1964. Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung 

dengan Ibu Kotanya yaitu Tanjungkarang-Telukbetung. 

 

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung merupakan 

Keresidenan.Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 

3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-undang nomor 14 Tahun 1964, 

Keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibu 

Kotanya Tanjungkarang-Telukbetung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan 

Pemerintah nomor 24 Tahun 1983. Kotamadya Daerah Tingkat IITanjungkarang-

Telukbetung diganti namanya menjadi Kotamadya DaerahTingkat II Bandar 

Lampug terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nama 

menjadi Kota Bandar Lampung. 

 

Berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah 

nomor 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar Lampung 
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dimekarkan dari 4 Kelurahan dan 30 Kecamatan menjadi 9 Kecamatan dan 58 

Kelurahan. Berdasarkan surat Keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung 

Nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan 

MENDAGRI nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran 

kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung 

dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 84 Kelurahan. 

 

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 

2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dan 

kelurahan, maka kota Bandar Lampung kembali dimekarkanmenjadi 13 

Kecamatan dan 98 Kelurahan. Terakhir pada tanggal 17 September 2012 

bertempat di Kelurahan Sukamaju dilakukan kembali peresmian kecamatan dan 

kelurahan baru di Kota Bandar Lampung yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 

kelurahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 

Tahun 2012 tentang Penataan danPembentukan Kelurahan dan Kecamatan.  

 

2. Letak Geografi 

Kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, 

pendidikan dan kebudayaan serta kegiatan perekonomian. Secara geografis Kota 

Bandar Lampung terletak pada 5º 20‟ sampai dengan 5º 30‟ lintang selatan dan 

105º 28‟ sampai dengan 105º 37‟ bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk 

Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. Secara administratif batas daerah Kota 

Bandar Lampung adalah:  

Sebelah Utara   : Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

Sebelah Selatan : Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, 
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   Kecamatan Ketibung dan Teluk Lampung. 

Sebelah Barat : Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin  

   Kabupaten Pesawaran.  

Sebelah Timur  : Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten 

   Lampung Selatan.  

Topografi Kota Bandar Lampung sangatlah beragam, mulai dari dataran pantai 

sampai kawasan perbukitan hingga bergunung, dengan ketinggian permukaan 

antara 0 sampai 500 m. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60% total 

wilayah, landai hingga miring meliputi 35% total wilayah, dan sangat miring 

hingga curam meliputi 4% total wilayah.  

a. Wilayah pantai terdapat di sekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau 

dibagian Selatan . 

b. Wilayah landai/dataran terdapat di sekitar Kedaton dan Sukarame dibagian 

Utara.  

c. Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagian Utara.  

d. Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat di sekitar Tanjung 

Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung Dibalau serta 

perbukitan Batu Serampok dibagian Timur. 

Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter diatas 

permukaan laut dengan topografi yag terdiri dari:  

1.Daerah pantai yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan panjang. 

2.Daerah perbukitan yaitu sekitar teluk Betung bagian utara 
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3.Daerah daratan tinggi serta sedikit bergeleombang terdapat di sekitar Tajung 

Karang bagian Barat yang dipengaruhi oleh gunung Balau sertaperbukitan Batu 

Serampok dibagia Timur Selatan.  

4.Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil bagian Selatan. 

 

Ditengah-tengah kota mengalir beberapa sugai seperti sungai Way Halim, Way 

Balau, Way Awi, Way Simpur di wilayah tanjung Karang, dan Way Kuripan, 

Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuwala mengalir di wilayah Teluk Betung. 

Daerah hulu sungai berada di bagia barat, daerah hilir sungai berada di sebelah 

selatan yaitu di wilayah pantai. Luas wilayah yang datar hingga landai meliputi 60 

persen total wilayah, landai hingga miring meliputi 35 persen total wilayah, dan 

sangat miring hingga curam meliputi 4persen total wilayah. Sebagian wilayah 

Kota Bandar Lampung merupakan perbukitan, yang diantaranya bernama; 

Gunung Kunyit, Gunung Kelutum, Gunung Banten, Gunung Kucing, dan Gunung 

Kapuk. 

 

3. Penduduk  

 

Secara administratif Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² 

yang terdiri dari 20 Kecamatan, 126 Kelurahan, 285 Lingkungan, serta 2.718 RT. 

Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan Sensus Penduduk Nasional yang 

dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) berjumlah 942.039 jiwa yang terdiri dari 

475.039 jiwa penduduk laki-laki dan 467.000 jiwa penduduk  
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B. Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Karang Pusat 

1. Sejarah Kecamatan Tanjung Karang Pusat 

 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat sebelumnya merupakan bagian dari wilayah 

Kecamatan Tanjung Karang Barat dengan pusat pemerintahannya berkedudukan 

di Bambu Kuning (Kampung Kaliawi). Berdasarkan PP no. 3 Tahun 1982 tentang 

perubahan batas wilayah kotamadya DATI II Tanjungkarang-Teluk Betung 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat berdiri sendiri dengan pusat pemerintahannya 

di Tanjung Karang Pusat yang terdiri dari 10 kelurahan yaitu, Tanjung Karang, 

Kaliawi, Pasir Gintung, Gunung Sari, Penengahan, Pelita, Gotong Royong, 

Enggal, Kelapa Tiga, dan Durian Payung. Selanjutnya berdasarkan surat gubernur 

KDH TK I Lampung No. 6/185.B.III/HK/1988 tentang pemerakan kelurahan di 

wilayah Bandar Lampung, maka Kecamatan Tanjung Karang Pusat bertambah 

satu kelurahan yaitu kelurahan Palapa yang merupakan pemekeran dari kelurahan 

Durian Payung dan sampai saat ini kelurahan Palapa merupakan Pusat 

Pemerintahan Kecamatan Tanjung Karang Pusat.  

 

Berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Perubahan Nomor 24 

Tahun 2012 tentang Pemekaran kelurahan dan Kecamatan Kota Bandar Lampung 

dan tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Kecamatan Tanjung Karang 

Pusat saat ini terdiri dari 7 Kelurahan saja, yaitu Kelurahan Kaliawi, Pasir 

Gintung, Palapa, Kaliawi Persada, Gotong Royong, Kelapa Tiga dan Durian 

Payung. 
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2. Letak Geografis Kecamatan Tanjung Karang Pusat 

Secara geografis Kecamatan Tanjung Karang Pusat terletak pada 524º 25‟ – 524º 

27‟ LS dan 105º15‟75‟ BT dengan kawasan pemukiman 69,72% dan luas wilayah 

405 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedaton. 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Teluk Betung Utara. 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang Timur. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Tanjung Karang Barat. 

 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, luas wilayah 

Tanjung Karang Pusat adalah 405 Ha, yang terbagi di 7 kelurahan, 14 lingkungan 

dan 148 RT. Jumlah penduduk di wilayah Tanjung Karang Pusat berjumlah 

49.189 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 24.332 jiwa dan jumlah 

penduduk perempuan 24.857 jiwa.  

 

3. Kondisi Topografi 

Kecamatan Tanjung Karang Pusat terletak pada kemiringan lereng 0-20% dan 

ketinggian 100 m sampai dengan 500 m diatas permukaan laut dengan topografi 

yang terdiri dari dataran rendah dan daerah perbukitan yaitu Durian payung.  

Dataran Kecamatan Tanjung Karang Pusat dialiri sungai Way Awi, Way Simpur 

dan Way Penengahan yang mengalir dari kelurahan Kelapa Tiga, Kaliawi dan 

Pasir Gintung.  
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C. Gambaran Umum Kelurahan Kaliawi  

1. Sejarah dan Letak Kelurahan Kaliawi 

Pada awal dibukanya Desa/Kelurahan Kaliawi, masyarakat memberi nama Way 

Awi yang berarti sungai bambu, konon dahulu d Kaliawi ini terdapat sungai dan 

dikelilingi oleh bambu, oleh sebab itu disebut Kaliawi. Dahulu Kaliawi dikuasai 

oleh Bak Uman dan Bak Acung (orang cina).Kaliawi juga sempat di kuasai oleh 

orang jepang yang bernama Maulana. Karena di desa ini terdapat sungai/kali kecil 

yang mengalir dari arah barat ke timur yang telaknya membelah di tengah-tengah 

desa ini, yaitu Way Awi, maka Pemerintah Kota Praja Tanjungkarang-Teluk 

Betung mengusulkan kepada pemerintah untuk menegaskan nama desa itu dengan 

nama Desa Kaliawi. Secara administrasi Kelurahan Kaliawi terletak di Kecamatan 

Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung. 

 

Pada tanggal 3 November 1975, Pemerintah Kota Praja TanjungKarang- Teluk 

Betung menjadi Kotamadya Tanjungkarang- Teluk Betung dan pada waktu itu 

diadakan pemekaran wilayah desa.Pada tahun 1956-1970 Kaliawi dipimpin oleh 

Hi.Burhanudin.Pada tahun 1970-1979, Kaliawi terbagi menjadi dua, yaitu 

Tanjungkarang dan Kaliawi, dipimpin oleh Mahyudin Yusuf.Pada akhir tahun 

1979, Kaliawi terpecah lagi menjadi dua kelurahan, yaitu Kaliawi yang dipimpin 

oleh Zainal Arafah dan Kelapa Tiga yang dipimpin oleh Mahyudi Yusuf.Tahun 

1979-1994, Kaliawi dipimpin oleh Drs. Hi. Heriyudin Yusuf, dan pada tahun 

1994, dipimpin oleh Novia Nasarudin yang hanya bertahan 1 tahun. Pada tahun 

1994, dilakukan pemilihan lurah lagi dan yang terpilih adalah Syahri Halim, 

S.Sos.Beliau menjabat sampai tahun 1997.Pada pemilihan lurah tahun 1997, yang 

terpilih adalah Mbs. An. Damsyik dan beliau menjabat sampai tahun 2004.Pada 
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tahun 2004 diteruskan oleh Drs. Rusli Burhanuddin, pada tahun 2007-2008 

kepemimpinan digantikan oleh Sahriwansyah, SE. Sedangkan pada tahun 2008 

dipimpin oleh Erman Dani, S.IP sampai dengan 2011, sedangkan pada tahun 2011 

dilakukan lagi pemilihan dan dipimpin oleh Sujari, S.IP.MM . Selanjutnya pada 

tahun 2014 dilakukan pemilihan lagi dan terpilih M Rasyid sampai sekarang. 

 

2. Letak Geografis Kelurahan Kaliawi 

 

Secara Administratid, Kelurahan Kaliwi terletak di wilayah Kecamatan Tanjung 

Karang Pusat Kota Bandar Lampng. Secara geografi, Kelurahan Kaliawi terletak 

pada 5º 24‟ 45” LS – 5º 25‟ 15” LS dan 105º 14‟ 20” BT – 105º15‟ 30” BT dan 

luas wilayah 72 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kelapa Tiga. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Palapa. 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukadanaham.  

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan TanjungKarang.  

 

3. Penduduk 

Berdasarkan data Monografi Kelurahan tahun 2015, jumlah penduduk kelurahan 

Kaliawi yaitu, 9.882 jiwa atau 2.537 KK (Kartu Keluarga) yang terdiri dari 

jumlah penduduk laki-laki 5.055 jiwa dan dan jumlah penduduk perempuan 4.827 

jiwa. Jumlah penduduk yang lahir 77 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang mati 

31 jiwa, dan terdapat 167 jiwa yang datang, serta 61 jiwa penduduk yang pergi. 

Jumlah tersebut menunjukkan kepadatan penduduk antara jumlah penduduk lai-

laki lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan.Namun terlihat juga tidak 

ada perbedaan yang terlalu besar sehingga penduduk laki-laki dan perempuan 
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mendekati keseimbangan. Selain itu, penduduk Kelurahan Kaliawi terdiri dari 

bermacam-macam suku bangsa, antara lain, Suku Lampung, Jawa, Banten, 

termasuk keturunan Cina, Arab dan lainnya.  

 

4. Luas Wilayah menurut Penggunaan Lahan 

Untuk mengetahui luas wilayah dan penggunaan lahan oleh penduduk di 

Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung 

dapatdilihat melalui tabel berikut. 

 

Tabel 6. Penggunaan Lahan di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung 

Karang Pusat Bandar Lampung, Tahun 2015 

 

No Penggunaan Lahan Luas 

1 Tanah untuk pemukiman  46 Ha/m2 

2 Persawahan  - Ha/m2 

3 Perkebunan  1,2 Ha/m2 

4 Kuburan  - Ha/m2 

5 Perkarangan  13,3 Ha/m2 

6 Taman  - Ha/m2 

7 Perkantoran  1,2 Ha/m2 

8 Prasarana umum lainnya 10,3 Ha/m2 

 Total Luas  72 Ha/m2 

Sumber: Data Monografi Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat 

Bandar Lampung tahun 2015. 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui penggunaan lahan oleh penduduk di 

Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat , yaitu total luas wilayah 72 

Ha/m2, penggunaan lahan terbesar yaitu untuk pemukiman penduduk Kelurahan 

Kaliawi. 

 

5. Agama  

Adapun agama yang dianut oleh penduduk di Kelurahan Kaliawi Kecamatan 

Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung terbagi menjadi 5, yaitu Islam, Kristen, 
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Khatolik, Hindu, dan Khonghucu. Rincian lengkapnya dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 7. Penganut Agama di Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung 

Karang Pusat  
NO Agama  Laki-Laki Persentase Perempuan  Persentase 

1 Islam  4015 Jiwa 79,43 3874 Jiwa 80,26 

2 Kristen  315 Jiwa 6,23 325 Jiwa 6,73 

3 Khatolik  289 Jiwa 5,71 257 Jiwa 5,32 

4 Hindu 245 Jiwa 4,85 180 Jiwa 3,73 

5 Khonghucu 191 Jiwa 3,78 191 Jiwa 3,96 

6 Aliran Kepercayaan Lain - Jiwa -  - Jiwa -  

Total 5.055 Jiwa 100 4827 Jiwa 100 

Sumber: Monografi Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat 

Bandar Lampung 2015 

 

Berdasarkan tabel di atas, agama yang dianut oleh penduduk yang ada di 

Kelurahan Kaliawi terbagi menjadi 5 agama yang terdiri dari, Islam, Kristen, 

Khatolik, Hindu Khonghucu. Namun penduduk penganut kepercayaan agama 

paling banyak adalah penganut agama Islam yang jumlahnya mencapai 4015 jiwa 

atau 79,43% yang terdiri dari penduduk laki-laki dan 3874 jiwa atau 80,26% 

penduduk perempuan.  

 

6. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kaliawi 

 

 

Gambar 1.Gambar Struktur Organisasi Kelurahan Kaliawi Kecamatan 

Tanjung Karang Pusat. 
Sumber: Monografi Kelurahan Kaliawi Kecamatan Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung 2015  
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Salah satu prinsip pemberdayaan adalah menekankan adanya partisipasi aktif 

dari masyarakat. Sesuai dengan pengertian partisipasi masyarakat yakni 

keterlibatan masyarakat secara aktif dalam suatu kegiatan dengan mendukung 

pencapaian tujuan melalui proses pengambilan keputusan, pelaksanaan 

program, pemanfaatan hasil dan mengevaluasi program. Bentuk partisipasi 

masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan terbagi mejadi empat (4) tahap 

yaitu: 

a. Tahap Pengambilan Keputusan 

Pada tahap ini, keterlibatan masyarakat belum optimal, karena masih 

banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam menghadiri rapat-

rapat maupun memberikan masukannya. Pada tahap ini, partisipasi 

masyarakat berada pada tingkatan Decision Making atau membuat 

keputusan. Dimana masyarakat mencari kesepakatan bersama dengan tetap 

melihat prioritas kebutuhan masyarakat banyak.  

b. Tahap Pelaksanaan Program 

Pada tahap ini, partisipasi masyarakat belum optimal dan menyeluruh 

dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun pelatihan-pelatihan yang 
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dilaksanakan dengan dikelurahan.  

c. Tahap Pemanfaatan Hasil 

Pada tahap ini, keterlibatan masyarakat dikatakan optimal karena 

keterlibatan masyarakat sudah menyeluruh dalam memanfaatkan hasil dari 

program ini. Keterlibatan masyarakat pada tahap ini lebih banyak 

dibandingkan tahap-tahap sebelumnya.  

d. Tahap Evaluasi 

Pada tahap ini, partisipasi masyarakat berada pada tingkatan Self 

Management, dimana pada tahap ini masyarakat belajar untuk 

mengoptimalkan hasil serta mampu memelihara hasil kegiatan yang 

selama ini berlangsung. Keterlibatan masyarakat juga dalam pembuat 

laporan pertanggungjawaban untuk semua kegiatan yang dilakukan. 

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat dalam program ini tergolong 

partisipasi dengan tipologi kemitraan (Partnersip). Pada tangga partisipasi 

ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra sejajar yakni kekuasaan 

telah diberikan dan telah ada negosiasi antara masyarakat dan pemegang 

kekuasaan, baik dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan 

maupun monitoring atau evaluasi.  

 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam PNPM 

Mandiri Perkotaan yakni: 

a. Keterbatasan dana. Dana untuk kegiatan pembangunan (fisik) dirasa 

kurang dan pembagian dana yang diberikan terbagi menjadi tiga tahap yang 

membuat pembangunan sempat terhenti sementara.  
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b. Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat. Masih ada masyarakat 

yang menganggap bahwa PNPM Mandiri Perkotaan merupakan proyek dari 

pemerintah dan bukan kebijakan sehingga menyebabkan masyarakat 

kurang untuk ikut berpartisipasi.  

c. Lemahnya Pemahaman Masyarakat. Lemahnya pemahaman masyarakat 

pada saat pembuatan laporan administrasi yang dikarenakan tidak semua 

warga mendapatkan dan memiliki pendidikan yang cukup. 

d. Kesibukan  Masyarakat. Kesibukan masyarakat yang tidak bisa 

meluangkan waktu untuk ikut berpartisipasi pada setiap kegiatan, padahal 

kegiatan tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.  
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, 

yaitu:  

1. Mengadakan rapat terkait pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di jam-jam 

yang kemungkinan besar masyarakat bisa berpartisipasi seperti malam hari 

ataupun dihari libur serta memanfaatkan perkembangan terknologi melalui 

pesan singkat (SMS) untuk menginformasikan kepada masyakat banyak agar 

dapat hadir.   

2. Baik LKM maupun KSM perlu melakukan pendekatan kepada masyarakat agar 

mereka memahami dan mengetahui program ini adalah program dari 

pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat banyak melalui partisipasi 

masyarakat yang aktif, serta mengajak masyarakat untuk tetap ikut 

berpartisipasi ditengah kesibukannya. 

3. Memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam pembuatan proposal kegiatan 

dan proposal pertanggungjawaban kegiatan agar kedepannya tidak lagi 

kesulitan membuat pembukuan yang baik dan benar.  

4. Perlu menyiapkan dana cadangan, agar kelak apabila dana yang bersumber dari 

pemerintah mengalami keterlambatan, pembangunan yang berlangsung bisa 

terus berjalan, sambil menunggu dana selanjutnya yang cair dan pembangunan 

dapat segera diselesaikan tidak berhenti sementara.  

5. Pemerintah perlu menambahkan design dalam program ini untuk menjangkau 

masyarakat yang sulit diajak berpartisipasi agar bisa ikut berpartisipasi melalui 

penyadaran, pelatihan dan melakukan wawancara untuk mengetahui latar 

belakang masyarakat yang tidak mau berpartisipasi.   
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