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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan pada hakikatnya merupakan serangkaian upaya yang 

dilakukan secara terus menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan 

masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, untuk itu peran serta masyarakat 

dalam pembangunan sangat diperlukan karena masyarakat sebagai objek 

sekaligus subyek pembangunan, sehingga berkembanglah model 

pembangunan partisipatif. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan 

Otonomi Daerah seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah  sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang 

Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Undang-Undang ini membawa paradigma pembangunan di Indonesia dari 

Top Down Planning menjadi Bottom Up planning.  

Dengan kedua undang-undang tersebut penyelenggaraan 

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara demokratis berorientasi 

pada pemberdayaan dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana 

tercantum pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah 

dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di dalam 

Pasal 92  : 
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1) Dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, 

pemerintah perlu mengikutsertakan masyarakat dan pihak swasta. 

2) Keikutsertaan masyarakat, sebagaimana dimaksud ayat (1), 

merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. 

Pembangunan pedesaan bertujuan untuk mempercepat kemajuan 

kegiatan ekonomi dan industrialisasi pedesaan dalam rangka meningkatkan 

pendapatan masyarakat pedesaan dan penyediaan bahan pangan dan bahan 

lain untuk kebutuhan konsumsi dan produksi melalui keterkaitan ekonomi 

antara pedesaan dan perkotaan, penguatan ekonomi lokal dan peningkatan 

kapasitas lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan 

pembangunan yang partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang 

sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan 

pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat diselenggarakan 

secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh 

seluruh masyarakat (Sumaryadi, 2005: 87). Melalui program-program 

pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat 

dapat bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan 

sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pembangunan partisipatif erat kaitannya dengan pemberdayaan 

masyarakat, dimana pada pembangunan partisipatif  diperlukan upaya-upaya 

mempersiapkan masyarakat agar mereka mampu untuk mewujudkan 

kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang 

berkelanjutan serta mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan 

keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan 
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proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota 

masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan 

serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju 

ke arah yang lebih baik namun terkadang potensi tersebut tidak dapat 

berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu. Untuk menggerakkan 

kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, 

maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan 

kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat 

madani  

 Kebijakan Pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 

yaitu dengan membangkitkan potensi intelektual dan kemampuan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan pada setiap tahapan proses 

pembangunan, selalu memperhitungkan aspek sosial, budaya, ekonomi dan 

fisik lingkungan sebagai jaminan terciptanya peranserta masyarakat, 

menggunakan program atau kegiatan yang disepakati sebagai titik masuk 

(entry point) agar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dirasakan 

langsung oleh masyarakat sehingga tumbuh rasa ingin tahu dan rasa 

tanggung jawab yang mengarah pada terwujudnya kemandirian masyarakat. 

Adapun program kebijakan PNPM  itu sendiri ditetapkan pada tahun 

2007 dan didefinisikan sebagai program nasional penanggulangan 

kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat, yang 

sebelumnya bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan 

program pembangunan yang diluncurkan oleh pemerintah pusat bersama-
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sama dengan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan 

mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan 

pembangunan. Program ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip Otonomi 

Daerah karena proses perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan didasarkan 

atas persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan 

daerah.  

Untuk memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat dalam 

dalam partisipasi demi kemajuan mereka sendiri juga tidak bisa 

disamaratakan antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat 

yang lain dikarenakan perbedaan latar belakang status pemikiran baik 

dipengaruhi status sosial, jenis kelamin, usia, pekerjaan dan tingkat 

pendidikan. 

Berkaitan dengan Pelaksanaan  Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kelurahan Munggut Kecamatan 

Wungu Kabupaten Madiun merupakan salah satu kelurahan yang 

mendapatkan progran PNPM Mandiri Perdesaan yang pelaksanaannya sejak 

tahun 2009 dan sampai penelitian ini masih berjalan dengan model 

pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan hal 

yang baru. Untuk mencapai kondisi masyarakat yang berdaya, masyarakat 

harus disadarkan dulu tentang seluruh potensi dan kemampuan yang 

dimiliki untuk kemudian diberikan pemahaman bahwa untuk mencapai taraf 

hidup yang lebih baik hanya mereka sendiri yang bisa mengusahakan karena 

merekalah yang mengetahui kebutuhan dan peluang-peluang yang ada. 
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Tahap selanjutnya adalah memberikan ketrampilan agar masyarakat bisa 

memanfaatkan potensi yang ada untuk kemajuan dirinya dan komunitasnya 

dan diharapkan masyarakat menjadi terbiasa dalam menggunakan 

pendekatan-pendekatan di atas sebagai alat dalam mencapai kesejahteraan 

yang lebih baik. 

Desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak 

berpartisipasi dalam seluruh tahapan program, namun untuk dapat 

berpartisipasi desa dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam 

menyelenggarakan pertemuan pertemuan musyawarah secara swadaya dan 

kader desa yang bertugas secara sukarela. Mengingat PNPM Mandiri 

Perdesaan merupakan model pembangunan baru yang menekankan 

pemberdayaan masyarakat yang diharapkan membiasakan masyarakat 

dalam pembangunan yang partispatif dan peran serta masyarakat dapat 

menjadi budaya dalam kehidupan sehari hari.  

Berdasarkan kondisi itulah perlu dilaksanakan penelitian guna 

mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat  dalam PNPM 

Mandiri Perdesaan di Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu Kabupaten 

Madiun. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah bahwa melalui program 

pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan upaya-upaya mempersiapkan 

masyarakat guna agar mereka mampu untuk mewujudkan kemajuan, 

kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan 
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serta mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. 

partisipasi masyarakat atau keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan 

karena hal itu merupakan hak masyarakat untuk menentukan keberhasilan 

pembangunan di Desa / Kelurahannya.  

Sehubungan dengan uraian tersebut maka pokok permasalahan yang 

akan digali dalam penelitian ini adalah: 

1.    Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan PNPM 

Mandiri Perdesaan di Kelurahan Munggut Kecamatan Wungu 

Kabupaten Madiun ? 

2.    Bagaimana Sikap masyarakat terhadap pemberdayaan dalam 

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Munggut 

Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan pemberdayaan masyarakat dalam 

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kelurahan Munggut 

Kecamatan wungu Kabupaten Madiun. 

2. Untuk mendiskripsikan sikap masyarakat terhadap proses kegiatan 

pemberdayaan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.  

b. Kegunaan Penelitian 

Teoritis : 

1. Untuk disiplin sosiologi, khususnya mengembangkan khasanah 

tentang pemberdayaan masyarakat. 
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2. Membuktikan dan melihat aplikasi teori mengenai struktur 

masyarakat dan sistim sosial di masyarakat pedesaan ( Daerah 

penelitian ). 

3. Sebagai referensi bagi peneliti lain, yang akan mengadakan 

penelitian dengan obyek sejenis. 

 Praktis : 

1. Bahan masukan bagi pelaku dalam pencapaian keberhasilan 

pemberdayaan masyarakat pada pelaksanaan PNPM Mandiri 

Perdesaan di Kelurahan Munggut. 

               2. Bahan masukan bagi pihak-pihak perencanaan dan pelaksanaan   

PNPM di  Kelurahan Munggut. 

3. Sebagai sumbangan pemikiran atau memberikan kontribusi untuk 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

 

D. Penegasan Istilah 

   Untuk menghindari adanya salah pengertian terhadap pemahaman 

uraian dan gagasan yang ada dalam konsep penelitian ini, maka perlu 

diberikan penegasan istilah sebagai berikut: 

a. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya penguatan masyarakat untuk 

dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang 

mempengaruhi masa depannya. 

b. PNPM Mandiri Perdesaan adalah Program Pemerintah Pusat Bersama 

Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

dan kemandirin masyarakat miskin perdesaan. 
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c. Kelurahan Munggut adalah wilayah kerja Kepala Kelurahan sebagai 

perangkat Daerah Kabupaten dibawah wilayah kecamatan. 

d. Kecamatan Wungu adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat 

Daerah Kabupaten  

e. Kabupaten Madiun adalah bagian dari Propinsi Jawa Timur yang terletak 

wilayah bagian barat. 

Dari penegasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan 

masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri Perdesaan adalah upaya penguatan masyarakat untuk dapat 

berpartisipasi dalam proses perubahan dan pertumbuhan menuju arah 

perbaikan atau peningkatan yang lebih baik yang telah disepakati bersama 

guna tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin 

perdesaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


