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Pertambahan penduduk yang tingi dan penyebaran penduduk yang tidak merata , merupakan 

penyebab timbulnya kemiskinan.kemiskinan merupakan salah satu penghambat pembangunan 

.masalah kemiskinan di Negara berkembang tidak hanya terjadi didaerah perkotaan, melainkan 

juga didaerah pedesaan. Terutama dikampung kampong yang tergolong daerah miskin.masalah 

kemiskinan di Negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit meskipun banyak 

Negara Negara berkembang yang telah berhasil melaksanakan pembangungan ekonominya.pada 

umumnya pembangunan ekonomi yang tekanannya mencapai tingkat pertumbuhan dan 

pendapatan nasional telah menunjukkan kebrhasilannya, tetapi pada saat yang bersamaan terjadi 

ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin yang 

berarti meningkatnya kemiskinan. 

Upaya untuk mengentaskan penduduk dari llingkaran kemiskinan diperlukan kebijakan, 

komitmen, organisasi, dan program serta pendekatan yang tepat guna lebih meningkatkan 

penangan kemiskinan secara berkelanjutan, maka pemerintah mengeluarkan program baru yang 

sangat diharapkan dan terjamin kesinambungannya yaitu proyek penanggulangan kemiskinan 

diperkotaan (P2KP) yang diarahkan untuk mempercepat upaya mengurangi penduduk miskin 

didaerah perkotaan. Tetapi program ini masih dinilai tidak jauh dengan program yang terdahulu 

yang banyak mengalami kegagalan, perbedaan ini dapat terlihat dimana prosedur yang panjang , 

adanya lembaga pengelola yang dicoba dikonsep professional di tingkat kelurahan yaitu badan 

keswadayaan masyarakat (BKM). BKM ini dirancang sebagai forum pengambilan keputusan 

tertinggi ditingkat kelurahan terutama dalam menangai masalah kemiskinan dengan 

memanfaatkan secara optimal dana yang telah disediakan oleh P2KP. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana lokasi penelitian berada 

dilokasi dikelurahan merjosari kecamatan lowokwaru kota Malang . sumber data dari penelitian 

ini menggunakan sumber informan yang terdiri dari 14 anggota BKM. Teknik yang digunakan 

dalam pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi..hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa upaya BKM dalam menanggulangi bahaya kemiskinan dikelurahan 

merjosari adalah: a. Sosialisasi proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) 

dikelurahan merjosari b.pemilihan dan penetapan kader. C. pelaksanaan Focused group 

discussion tentang refleksi kemiskinan d.Pemilihan dan penetapan tim survey swadaya e. 

pelaksanaan diklat dan pemetaan f. PJM pronaksi ada beberapa hambatan hambatan yang 

dihadapi BKM antara lain, adanya KSM yang masih mempunyai tanggungan keungan BKM, 

tingkat pemahaman masyarakat terhadap BKM masih rendah, apabila dana dari pemerintah tidak 

turun maka program BKM tidak akan terlakasana. 

Dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masih 

perlu adanya sosialisasi BKM agar pemahaman masyarakat lebih merata dan ketrlibatan 

masyarakat lebih terorganisir dalam proses penanggulangan kemiskinan, program ini akan 

dilaksanan dan melibatkan unsure RT dan RW dan kelompok peduli. Hendakntya dalam 



pengembangan organisasi BKM perlu mengadakan kerjasama dengan instansi lain misalnya 

BKM lain, LPMK. Perguruan tinggi dan lembaga lembaga perekonomian lainnya.  

 


