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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akibat kenaikan harga BBM berdampak langsung pada bahan kebutuhan 

pokok menjadi jauh lebih mahal harganya ketimbang sebelum kenaikan harga 

energi yang memicu biaya produksi. Hal ini diringi dengan kenaikan harga 

beras juga pasti memiliki kontribusi yang besar. Ini karena beras merupakan 

salah satu komoditas terpenting dalam kebutuhan dasar penduduk yang rentan 

terhadap garis kemiskinan. Dalam hal ini, empat penyebab utama kemiskinan; 

Pertama, kenaikan harga BBM yang melebihi kapasitas serta kemampuan 

masyarakat. Kedua, kegagalan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi 

(PKPS). Ketiga, kegagalan stabilisasi harga bahan pokok, dan keempat, 

macetnya efek tetes-menetes atau Trickle down effect pertumbuhan ekonomi. 1 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh semua 

negara di dunia. Dimana persoalan kemiskinan sudah sejak dahulu hingga 

sekarang masih membelenggu sebagian besar rakyat Indonesia. Meskipun 

berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan 

dan program penanggulangan kemiskinan, namun hingga kini sebagian rakyat 

Indonesia masih belum bisa keluar dari kondisi yang memprihatinkan ini. 

                                                        
1 Bastanul Girsang, Erna  Siregar, (2006). Angka Kemiskinan Kembali Melonjak. Bisnis 

Indonesia. Edisi 2 September, halaman 6. 
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Selama ini pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan/program 

pengentasan kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program untuk 

meringankan beban orang miskin melalui penyediaan kebutuhan dasar 

seperti: pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan 

kesempatan kerja, dan sebagainya. Upaya pemerintah tersebut lebih 

diintensifkan sejak tahun 1994 melalui program Inpres Desa Tertinggal 

(IDT), Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), 

Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan 

Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan pada saat krisis ekonomi telah 

diluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). 

Berbagai upaya pemerintah tersebut sacara relatif sudah dapat 

menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi penurunan angka kemiskinan 

tersebut ternyata masih sangat rentan terhadap kondisi perkembangan 

ekonomi makro, dimana hal ini dapat ditunjukan dari peningkatan angka 

kemiskinan secara drastis akibat krisis ekonomi dan bertambahnya 

penduduk miskin yang diakibatkan oleh berbagainya konflik politik dan 

konflik sosial yang disebabkan adanya kesenjangan ekonomi, sosial 

maupun politik. 

Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) merupakan salah 

satu program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan 

pemerintah propinsi Jawa Timur. Adapun arah dan kebijakan program ini 

difokuskan pada penurunan angka kemiskinan, pengurangan jumlah 

pengangguran, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan sosial 
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ekonomi, perbaikan mutu hidup dan penguatan kapasitas kelembagaan 

agar fungsi dan peran optimal dalam pengelolaan program penanggulangan 

kemiskinan. Upaya ini dibutuhkan tindakan dari masyarakat desa 

khususnya pengurus  Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) 

secara komprehensif, terfokus dan memperhatikan itopologi desa, kultur 

masyarakat dan mendayagunakan teknologi tepat guna. 

Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) diarahkan pada 

pola pengembangan dan pengelolaan program yang lebih terpadu dan 

berkelanjutan. Keterpaduan ini diwujudkan denan memantapkan pola 

kemitraan antar propinsi dengan pemerintah kabupaten dan stakeholder di 

lokasi program. 

Namun dalam prakteknya Program Pengembangan Ekonomi Kawasan 

(PPEK) belum terimplementasi secara optimal dikarena para pengurus 

program ini kurang profesional dalam melaksanakan program yang telah 

ditentukan sebelumnya. Permasalahan ini tidak sepenuhnya karena 

kesalahan para pengurus tetapi perlu dikaji proses pemilihan kepengurusan 

Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) yang kurang terfokus 

pada kemampuan calon pengurus. Karena pada dasarnya peran dan fungsi 

pengurus Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) ini adalah 

memiliki kemampuan mensosialisasikan Program Pengembangan Ekonomi 

Kawasan kepada masyarakat sekaligus menjelaskan mekanisme 

pengelolaan program dan menumbuhkan partisipasi dan keswadayaan 

masyarakat dalam pelaksanaan program. 
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Oleh karena itu dibutuhkan pengurus yang memiliki kapabilitas untuk 

menjalankan program agar sesuai dengan tujuan dan sasaran, seperti 

kemampuan pemetaan potensi, masalah serta kebutuhan masyarakat 

kelurahan. Karena selama ini dalam proses pemilihan kepengurusan 

Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) oleh masyarakat Desa 

Janggan lebih berorientasi pada kepentingan familier atau kelompok dan 

bukan memperhatikan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh calon 

pengurus.  

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya proses 

pengambilan keputusan berkaitan dengan proses pemilihan pengurus 

Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) yang melibatkan 

masyarakat lebih cenderung emosional yang bermotif “senang” terhadap 

calon pengurus dan bukan kapabilitas calon pengurus. Sehingga skala 

prioritas pengembangan ekonomi kawasan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat kurang bisa terimplementasikan dengan baik, karena faktor 

kemampuan pengurus sebagai kendala tersendiri. 

Dari permasalahan di atas, penulis ingin lebih jauh meneliti  sejauh 

mana implementasi Program Pengembangan Ekonomi Kawasan dapat 

tercapai sekaligus persepsi masyarakat desa dalam memahami figur 

kepengurusan yang baik yang difokuskan pada  pemilihan pengurus 

Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) Desa Janggan 

Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. 
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan dasar dari sebuah penelitian. 

Perumusan masalah ini merupakan salah satu tahap dari sejumlah tahap 

penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan 

penelitian. Oleh karena itu berdasarkan pada uraian latar belakang di atas 

yang mendasari pemikiran dalam penelitian maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah: Bagaimana efektivitas implementasi Program 

Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) di Desa Janggan?  

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian di buat untuk 

mengungkapkan keinginan peneliti dalam suatu penelitian. Untuk itu maka 

dari suatu tujuan tersebut bisa merupakan hasil usaha yang mendasar atas 

penulisan dari sang penelitian. Penelitian ini dilakukan agar dapat 

mengeksplorasi secara mendasar dan mendalam terhadap bahan yang akan 

dikaji untuk mendapat teori dan gagasan konsep yang ingin dicapai, maka 

untuk itu penyusun ingin melakukan tujuan berdasar dari penelitian agar 

apa yang didapat bermanfaat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan implementasi Program Pengembangan Ekonomi 

Kawasan (PPEK) di Desa Janggan, khususnya kompetensi pengurus dalam 

pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) di Desa 

Janggan. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.   Manfaat Praktis  

Memberi masukan bagi Pemerintah Desa Janggan Kecamatan Poncol 

dalam upaya mengoptimalkan kemampuan pengurus sekaligus 

mengefektifkan Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK), 

peneliti berharap dapat memberikan kontribusi yang positif kepada Desa 

Janggan sebagai objek yang di teliti. Dan juga agar menjadi acuan bagi 

desa-desa lain yang melakukan Program Pengembangan Ekonomi 

Kawasan (PPEK). 

2.   Manfaat Akademik 

Memberi gambaran mengenai efektivitas pemerintahan di desa yang 

melaksanakan Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) dalam 

rangka membangun wacana pengoptimalan program penanggulangan 

kemiskinan. Selain itu di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan untuk 

membuka wancana dan pengetahuan baru bagi mahasiswa Ilmu 

Pemerintahan pada khususnya dan juga bagi seluruh akademisi yang 

bernaung di bidang ilumu sosial dan ilmu politik pada umumnya baik para 

pengajar, mahasiswa, maupun yang terlibat langsung dalam urusan sosial 

dan birokrasi. Peneliti ini juga di harapkan dapat memberikan kontribusi 

yang positif bagi khasanah intelektual di bidang pemerintahan. 
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E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan batasan atau istilah yang ada di dalam 

judul penelitian agar tidak terjadinya penafsiran berbeda atas inti dari judul 

tersebut. Definisi konseptual merupakan definisi yang di pakai dalam unsur 

dari suatu generalisasi serta fenomena-fenomena tertentu sedangkan 

konsep merupakan suatu definisi dari apa yang kita amati. Konsep-konsep 

yang dinyatakan antara variabel-variabel mana yang kita ingin menentukan 

hubungan empiris. Dalam penelitian sebagaimana telah di jelaskan 

merupakan bagian-bagian yang penting, karena definisi konsep di gunakan 

agar penelitian yang di lakukan tidak rancuh dan terarah. 

Dengan mengacu pada judul “Implementasi Program Pengembangan 

Ekonomi Kawasan” maka konsep yang akan di jabarkan oleh peneliti 

adalah bagaimana proses implementasi PPEK yang masih perlu perhatian, 

khususnya masalah kepengurusan. Berdasarkan dari judul di atas, dapat di 

jabarkan sebagai berikut: 

1. Implementasi Kebijakan  

Sebagai “suatu tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau 

kelompok, baik swasta maupun pemerintah yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.2 Jadi 

implemantasi merupakan proses memahami yang senyatanya terjadi 

sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yakni 

                                                        
2 Sholichin Abdul, Wahab S. 2005. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi 
Kebijaksanaan Negara. Edisi 2, cetakan 5. Bumi Aksara. Jakarta. Hlm: 2 
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berupa kejadian atau kegiatan yang timbul sesudah disahkannya aturan 

tersebut, baik dalam usaha pengadministrasian maupun untuk 

menimbulkan dampak atau akibat nyata pada masyarakat. 

2. Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) 

PPEK merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang 

diselenggarakan pemerintah propinsi Jawa Timur. Adapun arah dan 

kebijakan program ini difokuskan pada penurunan angka kemiskinan, 

pengurangan jumlah pengangguran, penciptaan lapangan kerja, 

peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, perbaikan mutu hidup dan 

penguatan kapasitas kelembagaan.3 

F. Definisi Operasional 

1. Kelembagaan 

a. Struktur kelembagaan PPEK 

b. Peran fungsi PPEK 

c. SDM pengurus PPEK 

2. Prosedur 

a. Mekanisme/kordinasi  PPEK 

b. Tahapan dalam pelaksanaan PPEK 

c. Target PPEK 

d. Implementasi PPEK 

e. Evaluasi PPEK 

                                                        
3 Usulan Paket Dana Sharing Kabupaten. UPK “Margo Makmur” Desa Janggan Kecamatan 
Poncol Kabupaten Magetan 
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G. Metode Penelitian 

Dalam melaukan penelitian perlu adanya metode penelitian, karena 

dapat memberi petunjuk kepada peneliti dalam urutan-urutan kerja, alat-

alat yang di gunakan, serta bagaimana penelitian itu di laksanakan. Dari 

latar belakang dan rumusan masalah di atas metode yang di pakai peneliti 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang fundamental 

bergantung pada pengamatan manusia., baik dalam kawasan maupun 

dalam peristilahannya.  

Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati4. Salah satu argumen 

yang di kedepankan oleh metode penelitian kualitatif adalah keunikan 

manusia atau gejala sosial yang tidak dapat di analisa dengan metode yang 

di pinjam dari ilmu eksakta. 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini adalah mengacu kepada riset deskriptif, metode 

penelitian yang bersifat untuk mengetahui dan menjelaskan nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain. Jenis data bersifat 

dokumentasi atau data sekunder, yaitu data yang diambil dari data yang 

telah tersedia. 

                                                        
4 Moeloeng, J, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 2006) hlm. 4 
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Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan alasan 

bahwa dalam penelitian ini berupaya menggali data, yaitu data berupa 

pandangan responden dalam bentuk cerita rinci atau asli. Kemudian 

responden bersama peneliti memberikan penafsiran, sehingga dapat 

memunculkan suatu temuan dan memberikan informasi tentang 

implementasi Program Pengembangan Ekonomi Kawasan (PPEK) di Desa 

Janggan 

2. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan tempat di mana penelitian di lakukan, 

selain itu juga merupakan tempat di mana peniliti mendapatkan sumber 

informasi serta data-data yang di perlukan oleh peneliti untuk menunjang 

penelitian yang dilakukan. Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Desa 

Janggan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. 

3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah aktor pembantu peneliti untuk memperoleh 

data dalam suatu penelitian. Subyek dalam penelitian ini yaitu orang-orang 

yang dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang di teliti. Oleh 

kaarena itu penyusun memilih informan yang dianggap mengetahui dan 

memahami permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:  

a. Kepala desa 

b. Kepala dan Pengurus PPEK . 

c. Anggota FKAD 

d. Tokoh  Masyarakat dan masyarakat Desa Janggan. 
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4. Sumber Data 

a) Data Primer 

Data primer adalah salah satu sumber data yang di proleh secara 

langsung dari nara sumber yang dapat di percaya dalam memberikan 

informasi yang berkaitan dengan judul peneliti. Data primer dalam 

penelitian ini adalah seluruh unsur yang berkaitan dengan masalah yang di 

angkat dalam penelitian ini seperti orang yang terlibat langsung di 

dalamnya yang dapat bertangung jawabkan kapabilitasnya sebagai nara 

sumber untuk mendapatkan data yang akurat. 

b) Data Skunder 

Data skunder adalah data yang di gunakan dala mendukung data 

primer. Data sekunder tersebut berupa buku-buku ilmiah, dokumen-

dokumen resmi, koran-koran maupun dari internet atau televisi, 

perundang-undangan yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian 

ini serta masyarakat umum yang juga menjadi bagian terpenting dalam 

penelitian ini. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penelitian sebagai salah satu bagian penelitian merupakan salah 

satu unsur yang sangat penting karena lancarnya penelitian ini tergantung 

dari teknik pengumpulan data yang akurat. Menurut Lofland dan Lofland 

(1984: 47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, 

dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. 
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Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang di gunakan 

meliputi, sumber tertulis sebagai data tambahan yang berasal dari majalah 

ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Selain itu 

juga di gunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, lalu di tegaskan 

oleh Lincln dan Guba mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, 

organisasi, perasaan, motivasi, dan keputusan. Adapun pembagian 

wawancara menurut Lexy J. Moeloeng adalah, (a). Wawancara 

pembicaraan formal, (b). Pendekatan menggunakan petunjuk umum 

wawancara dan (c). Wawancara baku terbuka di harapkan peneliti dapat 

memperoleh data yang di perlukan dan dapat mempermudah peneliti dalam 

melakukan penelitian5. 

Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang di 

lakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar. Artinya data di 

peroleh secara langsung dalam keadaan sadar dari objek peneliti dengan 

melakukan pengamatan yang tersistematis yang dilakukan dangan cara 

merekam kejadian dan mencatatnya. Untuk data tambahan di ambil dari 

dokumentasi.  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui 

pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode ini merupakan metode 

pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia. 

 

                                                        
5 Ibid, hal.187. 
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6. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis/pengolahan data menggunakan deskriptif analisis 

sesuai dengan fungsi dan peranan PPEK di masyarakat beserta konsep 

ideal sebuah kepengurusan. Analisa data adalah proses penyederhanaan 

data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. 

Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian kali ini adalah deskriptif 

kualitatif. Dari penelitian ini maka data akan dianalisa dengan pelukisan 

keadaan obyek berdasarkan data obyektif, sehingga data-data yang ada 

dapat disimpulkan setelah analisa. Adapun tahapan dalam menganalisa 

data adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data, yang terdiri dari : 

a) Mengedit data, yaitu memeriksa data yang terkumpul berkenaan 

dengan kelengkapan dan kebenaran sehingga siap untuk diproses lebih 

lanjut. 

b) Mengkode data, yaitu data yang terkumpul diberi kode tertentu dan 

dikelompokkan. 

c) Klasifikasi data, yaitu mengadakan seleksi data yang terkumpul sesuai 

dengan sumber data masing-masing. 

2. Pengelolaan dan penyajian data dilakukan setelah data terkumpul 

diklasifikasikan dengan beberapa kebutuhan, kemudian dilakukan 

pengelolaan data dengan cara mengklasifikasikan dalam bentuk uraian. 
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3. Pengembangan dan pengambilan alternatif yaitu setelah data diolah maka 

diambil beberapa alternatif yang terbaik atau dijadikan bahan 

penyampaian informasi dan pengambilan keputusan.6 

Oleh karenanya  dengan menerapkan metode analisa yang lazim 

digunakan dalam penelitian lapangan. Peneliti berpedoman pada tahapan 

penelitian, bahwa: 

1. Analisa data dalam penelitian lapangan dilakukan secara jalin-

menjalin dengan proses  pengamatan. 

2. Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan berkenaan dengan 

gejala sosial yang diamati, dan menemukan penyimpangan-

penyimpangan pola-pola tindakan atau norma sosial tersebut. 

3. Membentuk taksonomi tindakan sosial yang diamati.  

4. Menyusun secara tentatif proposisi-proposisi teoritis, berkenaan 

dengan hubungan antar kategori yang dikembangkan atau dihasilkan 

dari penyusunan taksonomi tersebut diatas. 

5. Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap tindakan sosial yang 

berkaitan dengan proposisi-proposisi sementara. 

6. Mengevaluasi proposisi teoritis untuk menghasilkan kesimpulan. 

7. Untuk mencegah penarikan kesimpulan secara subyektif, dilakukan 

upaya:  

(a) mengembangkan intersubyektif melalui diskusi,  

(b) menjaga kepekaan sosial dan kesadaran sebagai peneliti. 

                                                        
6 Ibid:112 
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