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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemberdayaan masyarakat sebagai suatu pemikiran tidak dapat dilepaskan dari 

paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Setiap upaya pembangunan atau 

kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah, harus diarahkan pada penciptaan suatu 

lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih 

baik, dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh setiap anggota 

masyarakat. Pemikiran itu pada dasarnya menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai 

pusat perhatian dan sekaligus pelaku utama pembangunan. Pandangan tersebut muncul 

sebagai tanggapan atas keadaan kesenjangan ekonomi yang muncul di dalam masyarakat. 

Pemberdayaan senantiasa mempunyai dua pengertian yang saling terkait, yaitu masyarakat 

yang belum berkembang sebagai pihak yang harus diberdayakan, dan pihak yang menaruh 

kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.  

Menurut Sumodiningrat (1996) pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, 

pemberdayaan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang. Setiap anggota masyarakat masing-masing pasti memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. Kedua, memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki oleh 

masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang amat pokok adalah 

peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber 

kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Ketiga, 

pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat berarti pula upaya melindungi 

untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan 

kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang. 
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Dalam setiap upaya pemberdayaan baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia 

usaha, maupun pihak yang peduli kepada masyarakat harus dipandang sebagai sebuah 

pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat. Berbagai upaya tersebut, paling 

tidak memuat lima hal pokok. Pertama, bantuan dana sebagai modal usaha. Kedua, 

pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi 

rakyat. Ketiga, penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang 

dan jasa masyarakat. Keempat, pelatihan bagi aparat dan masyarakat. Kelima, penguatan 

kelembagaan sosial ekonomi masyarakat. 

Program-program pemberdayaan sudah banyak dilakukan oleh pemerintah untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat lapisan bawah melalui pemberdayaan, 

seperti : pemberian dana bergulir melalui Inpres Desa Tertinggal (IDT), bantuan modal 

melalui program Takesra dan Kukesra, dana pengentasan kemiskinan yang berasal dari 

Instruksi Gubernur (Ingub), pemberian dana bantuan untuk mengatasi dampak krisis 

ekonomi melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan sebagainya. Program-

program tersebut pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan rata-rata pendapatan 

penduduk dan menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat. Secara faktual, 

kesenjangan pendapatan belum dapat diatasi secara keseluruhan. Implikasinya masih 

cukup banyak masyarakat DKI Jakarta yang termasuk kategori penduduk miskin. 

Pemerintah berusaha untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui pengguliran 

program-program yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Semua program tersebut 

mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga diperlukan suatu analisis yang 

komprehensif. Adapun program-program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah antara 

lain : (i). Inpres Desa Tertinggal (IDT). Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan sosial-

ekonomi yang cukup tajam antara penduduk. Kebijaksanaan diambil untuk mengendurkan 

ancaman ketegangan sosial. Usaha-usaha penanggulangan kemiskinan makin difokuskan 
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dan diarahkan pada lokasi-lokasi penduduk miskin, (ii). Proyek Penanggulangan 

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Proyek masalah kemiskinan, pada saat itu dirasakan 

sudah sangat mendesak untuk ditangani, khususnya di wilayah perkotaan. Salah satu ciri 

umum dari kondisi fisik masyarakat miskin, adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan 

sarana dasar lingkungan yang memadai. Kualitas perumahan dan permukiman yang jauh 

di bawah standar kelayakan, dan mata pencaharian yang tidak menentu, (iii). Instruksi 

Gubernur (Ingub), sebagai upaya khusus memberdayakan penduduk miskin, (iv). Program 

Muhamad Husni Thamrin (MHT), Pemerintah Propinsi DKI Jakarta melibatkan partisipasi 

dunia usaha, serta kegiatan LSM maupun organisasi-organisasi keagamaan dalam 

penanggulangan kemiskinan, (v). Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Pemerintah 

berupaya keras untuk menanggulangi kemiskinan, kecemburuan sosial, stabilitas 

keamanan akibat krisis moneter. Program-program tersebut diupayakan dapat 

dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah bersama-sama dengan seluruh komponen 

masyarakat.  

Program-program pengentasan kemiskinan yang sudah diimplementasikan 

pemerintah, memberikan hasil yang cukup menggembirakan. Penduduk miskin di DKI 

Jakarta, selama satu dekade (1987-1996), mengalami penurunan yang cukup berarti. Dari 

sekitar 867 ribu orang penduduk miskin pada tahun 1987, turun menjadi sekitar 231 ribu 

orang pada tahun 1996, atau terjadi penurunan sebanyak 73 persen. Krisis ekonomi yang 

melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 menyebabkan jumlah penduduk miskin 

di DKI Jakarta mengalami peningkatan drastis menjadi 900 ribu orang pada tahun 1999. 

Kemiskinan yang diakibatkan oleh krisis, atau sering pula disebut “Kemiskinan sesaat” 

(transient poverty) relatif lebih mudah diatasi dibandingkan dengan kemiskinan struktural, 

misalnya dengan melakukan intervensi melalui pengendalian harga dan implementasi 

program-program pengentasan kemiskinan terpadu.  
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Pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin sebanyak 291.324 orang dan mengalami 

peningkatan setiap tahun, sehingga pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin menjadi 

370.989 orang. Keadaan ini semakin parah dengan tingginya tingkat urbanisasi. 

Pemerintah DKI Jakarta harus mengantisipasi melalui penciptaan lapangan kerja baru. 

Peningkatan jumlah penduduk, tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang disediakan 

oleh pemerintah. Hal ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah penduduk 

yang menganggur. Jumlah pengangguran di Propinsi DKI Jakarta setiap tahun mengalami 

fluktuasi. Pada tahun 2001 jumlah pengangguran sebesar 605.924 orang, tahun 2002 

sebesar 567.587 orang, dan tahun 2003 sebesar 589.682 orang, serta tahun 2004 sebesar 

602.741 orang. Kondisi ini menunjukkan jumlah penduduk miskin dan pengangguran di 

Propinsi DKI Jakarta relatif meningkat, sehingga diperlukan suatu terobosan kebijakan 

yang dapat mengurangi hambatan dalam masalah ini.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Indikasi Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang terdapat permasalahan yang terjadi pada 

penyaluran dana PPMK antara lain :        

a. Pada Harian Pos Kota tanggal 18 Agustus 2004 diberitakan bahwa, terjadi banyak 

penyimpangan/penyalahgunaan dana PPMK oleh oknum-oknum Dekel, UPKMK, 

TPK dan lainnya. Oknum-oknum yang terlibat telah diperiksa oleh pihak yang 

berwajib. Kemudian pada mass media Indo Pos tanggal 8 September 2004, adanya 

pemberitaan tentang pertemuan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD DKI 

Jakarta Sdr. Nusmansyah Lubis dengan pengurus Dekel Kampung Bali Sdr. Ahmad 

Fadhilah Sofyan. Temuan di lapangan bahwa, masih adanya potongan terhadap dana 



   5 

PPMK, sehingga masyarakat tidak menerima sesuai dengan yang diharapkan atau 

tidak sesuai dengan kwitansi penerimaan.        

b. Hasil pemeriksaan Bawasda Propinsi DKI Jakarta, tanggal 3 Desember 2003 terdapat  

tunggakan dana pengembalian dari peminjam kepada UPKMK dan Dekel. Kemacetan 

terkait dengan kurang siapnya kelembagaan masyarakat dalam mengelola program 

disatu sisi dan adanya anggapan/pemahaman sebagian masyarakat yang memandang 

dana bergulir PPMK adalah dana hibah.  

c. Indikasi masalah berdasarkan pengaduan ke Tromol Pos 0008, dari pengurus Dekel 

Pademangan Jakarta Selatan, Sdr. Sutarto, tanggal 27 Desember 2004. Masih 

lemahnya kontrol dari masyarakat (internal control), mekanisme kontrol yang 

dibentuk melalui forum warga di tingkat RW tidak berjalan dengan baik, atau 

fungsinya sendiri dihilangkan.  

d. Berdasarakan laporan tahunan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Propinsi 

DKI Jakarta tahun 2003, bahwa koperasi serba usaha yang berada pada kelurahan 

tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, fungsi UPK-MK sebagai lembaga pengelola 

dana bergulir tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perbankan yang ada 

(bank dan koperasi adalah lembaga yang berhak mengelola keuangan). Hal ini tidak 

hanya melahirkan kegamangan dalam upaya-upaya peningkatan capacity building, tapi 

juga memiliki keterbatasan-keterbatasan yang kurang mendukung akselerasi 

pengembangan ekonomi masyarakat kelurahan dimasa yang akan datang.  

 

1.2.2 Batasan Masalah 

 Indikasi-indikasi masalah di atas menunjukkan banyaknya permasalahan yang 

terdapat di kelurahan dalam lingkungan Propinsi DKI Jakarta. Menyadari akan luasnya 

permasalahan tersebut, di dalam penelitian ini difokuskan atau dibatasi pada analisis 
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berbagai aspek kebijaksanaan PPMK. Penelitian ini hanya mengukur hubungan variabel 

input, proses, dan hasil dari Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di 

Propinsi DKI Jakarta. 

Penelitian dilakukan di lima wilayah kelurahan yang menjadi pilot project sejak 

tahun 2001, yaitu (1) Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, (2) 

Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, (3) Kelurahan Jelambar 

Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, (4) Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran 

Jakarta Selatan, dan (5) Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Jakarta 

Timur.  

 

1.2.3 Rumusan Masalah 

 Dari batasan permasalahan yang telah ditetapkan, maka rumusan masalah dapat 

dirinci sebagai berikut : 

a. Apakah faktor masukan (input), yaitu kemampuan masyarakat mengidentifikasi 

masalah, kesiapan organisasi pelaksana program di lapangan, dan ketersediaan sarana 

dan prasarana pendukung (pembukuan, peralatan, ruang kantor) mempunyai hubungan 

dengan faktor proses (process), yaitu jumlah warga yang menjadi sasaran sosialisasi 

program, jadwal waktu kegiatan pelaksanaan, berfungsinya pendampingan yang 

dilakukan oleh LSM/fasilitator kelurahan/Perguruan Tinggi, dan tingkat pengembalian 

dana bergulir, pada lima wilayah kelurahan terpilih sebagai sampel ?. 

b. Apakah faktor masukan (input), yaitu kemampuan masyarakat mengidentifikasi 

masalah, kesiapan organisasi pelaksana program di lapangan, dan ketersediaan sarana 

dan prasarana pendukung (pembukuan, peralatan, ruang kantor), mempunyai 

hubungan dengan faktor hasil (outcome) kebijaksanaan PPMK, yaitu nilai omzet yang 

berputar, kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran, 
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kepedulian dan partisipasi masyarakat, persentase jalan, saluran air, gorong-gorong, 

dan lain-lain yang dibangun, jumlah swadaya masyarakat (matching fund), dan 

kemampuan lurah dalam menyelesaikan masalah dengan mengedepankan kearifan 

lokal masyarakat, pada lima wilayah kelurahan terpilih sebagai sampel ?. 

c. Apakah faktor proses (process), yaitu jumlah warga yang menjadi sasaran sosialisasi 

program, jadwal waktu kegiatan pelaksanaan, berfungsinya pendampingan yang 

dilakukan oleh LSM/fasilitator kelurahan/Perguruan Tinggi, dan tingkat pengembalian 

dana bergulir, mempunyai hubungan dengan faktor hasil (outcome) kebijaksanaan 

PPMK, yaitu nilai omzet yang berputar, kualitas lingkungan dan kesejahteraan 

masyarakat di wilayah sasaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat, persentase 

jalan, saluran air, gorong-gorong, dan lain-lain yang dibangun, jumlah swadaya 

masyarakat (matching fund), dan kemampuan lurah dalam menyelesaikan masalah 

dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat, pada lima wilayah kelurahan 

terpilih sebagai sampel ?. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang dan masalah yang dikemukakan maka tujuan penelitian 

dapat dirumuskan secara rinci sebagai berikut : 

a. Menganalisis hubungan faktor masukan (input), yaitu kemampuan masyarakat 

mengidentifikasi masalah, kesiapan organisasi pelaksana program di lapangan, dan 

ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (pembukuan, peralatan, ruang kantor), 

dengan faktor proses (process), yaitu jumlah warga yang menjadi sasaran sosialisasi 

program, jadwal waktu kegiatan pelaksanaan, berfungsinya pendampingan yang 

dilakukan oleh LSM/fasilitator kelurahan/Perguruan Tinggi, dan tingkat pengembalian 

dana bergulir, pada lima wilayah kelurahan terpilih sebagai sampel. 
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b. Menganalisis hubungan faktor masukan (input), yaitu kemampuan masyarakat 

mengidentifikasi masalah, kesiapan organisasi pelaksana program di lapangan, dan 

ketersediaan sarana dan prasarana pendukung (pembukuan, peralatan, ruang kantor), 

dengan faktor hasil (outcome) kebijaksanaan PPMK, yaitu nilai omzet yang berputar, 

kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah sasaran, kepedulian dan 

partisipasi masyarakat, persentase jalan, saluran air, gorong-gorong, dan lain-lain yang 

dibangun, jumlah swadaya masyarakat (matching fund), dan kemampuan lurah dalam 

menyelesaikan masalah dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat, pada lima 

wilayah kelurahan terpilih sebagai sampel.  

c. Menganalisis hubungan faktor proses (process), yaitu jumlah warga yang menjadi 

sasaran sosialisasi program, jadwal waktu kegiatan pelaksanaan, berfungsinya 

pendampingan yang dilakukan oleh LSM/fasilitator kelurahan/Perguruan Tinggi, dan 

tingkat pengembalian dana bergulir, dengan faktor hasil (outcome) kebijaksanaan 

PPMK, yaitu nilai omzet yang berputar, kualitas lingkungan dan kesejahteraan 

masyarakat di wilayah sasaran, kepedulian dan partisipasi masyarakat, persentase 

jalan, saluran air, gorong-gorong, dan lain-lain yang dibangun, jumlah swadaya 

masyarakat (matching fund), dan kemampuan lurah dalam menyelesaikan masalah 

dengan mengedepankan kearifan lokal masyarakat, pada lima wilayah kelurahan 

terpilih sebagai sampel. 

d. Menganalisis implikasi manajerial dari hubungan input, proses dan hasil. 

 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 

antara lain : 
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a. Peneliti 

 Manfaat bagi peneliti adalah dapat mengetahui tentang arti pentingnya peranan 

kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat, terhadap upaya peningkatan efektivitas 

kebijaksanaan PPMK di lingkungan pemerintah Propinsi DKI Jakarta. 

b. Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan 

dalam membuat kebijaksanaan atau strategi PPMK yang berkaitan dengan upaya 

meningkatkan kualitas atau kinerja organisasi/institusi dan efektivitas kebijaksanaan 

dalam menjalankan fungsinya. Manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta, adalah terselenggaranya kepemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih. 

c. Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif 

terhadap kinerja lurah dan Dewan Kelurahan pada lima wilayah sampel, serta dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kebijaksanaan PPMK itu transparan.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




