
PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) DALAM 
MENANGGULANGI KEMISKINAN (Studi Tentang BKM "MAKMUR 
SENTOSA" di Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten 
Kediri)  

 

 

Oleh: HENDRAWAN SAPUTRA ( 02230056 )  

Goverment Science 
Dibuat: 2007-08-24 , dengan 3 file(s).  

 

Keywords: BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) 

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), merupakan nama suatu lembaga masyarakat di tingkat 

kelurahan/desa, dibentuk oleh masyarakat yang keberadaannya didasarkan kebutuhan 

masyarakat, dipercaya oleh masyarakat, dan mencerminkan kepemimpinan kolektif berbasis 

moral sebagai representasi dari seluruh warga kelurahan/desa yang paling dapat dipercaya 

(kriteria kepemimpinan berbasis kualitas sifat kemanusiaan atau aspek moral). 

Dengan demikian, Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) pada intinya adalah lembaga 

pimpinan kolektif masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa sebagai wadah sinergi masyarakat 

untuk menggalang kekuatan dan potensi sumber daya, baik yang dimiliki masyarakat maupun 

dengan mengakses berbagai peluang sumber daya dari luar, dan dalam upaya menanggulangi 

masalah kemiskinan dan pembangunan permukiman diwilayahnya. 

Berdasarkan hal fenomena tersebut peneliti tertarik untuk mengungkap lebih jauh lagi dalam 

bentuk penelitian dengan judul Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam 

Menanggulangi Kemiskinan (Studi Tentang BKM “Makmur Sentosa” di Desa Branggahan, 

Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri). Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin 

mengetahui bagaimana peran dan faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaan program BKM “MAKMUR SENTOSA” dalam menanggulangi kemiskinan di Desa 

Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri? 

Adapun lokasi penelitian ini adalah di BKM MAKMUR SENTOSA Desa Branggahan 

Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan jumlah sampelnya adalah 5 orang pengurus 

BKM MAKMUR SENTOSA. Alat pengumpul data yang di gunakan adalah berupa data primer 

dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif. 

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Peran BKM “MAKMUR SENTOSA” dalam 

menanggulangi kemiskinan di Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri 

adalah sebagai wadah bagi masyarakat sekitar Desa Branggahan untuk dapat berpartisipasi 

dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya sendiri secara mandiri yang 

tujuan utamanya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, mengatasi berbagai masalah yang 

ada dimasyarakat khususnya mengenai kemiskinan, serta bagaimana menumbuhkan kembali 

ikatan dan solidaritas sosial antar warga agar dapat saling bekerjasama dan melalui bimbingan, 

pengarahan dan penyuluhan atau pelatihan manajemen usaha kecil serta pemberian modal usaha, 

pembuatan proposal usaha semua aktivitas tersebut dituangkan dalam bentuk program kerja,  

 

diantaranya bidang sosial, bidang lingkungan dan bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidup mereka.  

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program BKM “MAKMUR SENTOSA” adalah 

adanya partisipasi atau peran aktif dan pengawasan langsung atau tidak langsung dari masyarakat 

dalam setiap program kerja yang dilaksanakan disamping itu juga adanya penjalinan kerjasama 



antar instansi atau lembaga terkait selain dari P2KP itu sendiri melalui peran BKM MAKMUR 

SENTOSA dan partisipasi seluruh warga masyarakat di Desa Branggahan, Kecamatan 

Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Sedangkan fator penghambat adalah terbatasnya dana yang 

disalurkan oleh P2KP kepada anggota masyarakat melalui peran Kelompok Swadaya Mayarakat 

sehingga penyaluran dana atau modal usaha dilakukan secara bergulir. 

 


