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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pekerjaan sosial adalah aktivitas kemanusiaan yang sejak kelahirannya

sekian abad yang lalu telah memiliki perhatian yang mendalam pada

pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat yang lemah dan kurang

beruntung (disadvabtaged groups), seperti orang miskin, orang dengan kecacatan,

dan komunitas adat terpencil, Prinsip-prinsip pekerjaan sosial, seperti ‘menolong

orang agar mampu menolong dirinya sendiri’ (to help people to help them selves),

‘penuan nasib sendiri’ (self determination), ‘bekerja dengan masyarakat’ (working

with people), dan ‘bekerja untuk masyarakat’ (working for people), menunjukkan

bahwa pekerjaan sosial memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan

masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana publik merupakan salah satu

pekerjaan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun pembangunan yang

berorientasi perspektif pertumbuhan yang dikombinasikan dengan kebijakan yang

berorientasi stabilitas kekuasaan telah melahirkan pelaksanaan pembangunan yang

sentralistik dan menurun. Dalam pelaksanaannya kebijakan sosial juga telah

melahirkan perbedaan pendapat terutama dalam proses pengambilan keputusan

dan pengelolaan pembangunan, walaupun secara makro kebijakan ini dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi secara mikro ternyata kurang

menyentuh peningkatan taraf hidup lapisan bawah, bahkan menimbulkan

kesenjangan.
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Kesenjangan tersebut dilihat sebagai akibat dari hasil pembangunan yang

kurang menyentuh kepentingan masyarakat pada tingkat bawah. Hal itu

merupakan akibat dari adanya tindakan  diskriminasi dalam suatu masyarakat,

seperti masyarakat kelas ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita,

populasi lanjut usia, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, serta

masyarakat pada daerah tepencil adalah orang-orang yang mengalami

ketidakberdayaan.

Melihat kondisi tersebeut, maka ada beberapa pendekatan yang kemudian

banyak digunakan. Ketidakberdayaan tersebut diwujudkan dalam bentuk

kurangnya wewenang masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kurangnya

kapasitas untuk mengelolah pembangunan secara mandiri. Dengan demikian dua

unsur penting dalam pemberdayaan adalah desentralisasi dan pengembangan

kapasitas pembangunan. Keduannya merupakan dua hal yang tidak bisa

dipisahkan.

Konsentrasi pembangunan masyarakat yang diselenggarakan negara dapat

mencurahkan perhatiannya pada kebijakan-kebijakan dan program-program

pembangunan masyarakat, lembaga penyelenggara baik departemen, lintas

departemen dan non departemen. Walaupun konsentrasinya berbeda, tetapi pada

prinsipnya pembangunan masyarakat pada sektor apapun mengandung keempat

unsur yang menjadi kerangka dasarnya yaitu sebagai proses perubahan,

menciptakan hubungan serasi antara kebutuhan dan sumber daya, pengembangan

kapasitas dan bersifat multidimensi.
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Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, Infrastruktur juga

mempunyai peran yang penting dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan

bangsa serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan, Berbagai

upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan

infrastruktur yang berkualitas, baik dalam bentuk pengaturan dengan kerangka

regulasi maupun rehabilitasi dan peningkatan kapasitas dan fasilitas infrastruktur

yang rusak, serta pembangunan baru melalui program pemberdayaan, kerangka

investasi dan pelayanan umum.

Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat menghadirkan ide-ide yang

kreatif dan inovatif yang dapat meningkatkan pelaksanaan pembangunan terutama

pada desa-desa terpencil yang sangat membutuhkan bantuan serta uluran tangan

dari pemerintah yang selama ini terisolir dan tidak mendapatkan fasilitas hidup

yang memadai, seperti penerangan dan sumber air bersih untuk kegiatan

kehidupan sehari-harinya.

Masyarakat di Desa Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten

Kampar adalah salah satu cerminan masyarakat yang kehidupannya masih banyak

yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagian besar

masyarakatnya tinggal di daerah pedalaman dan  terpencil serta terisolir dibanding

dengan masyarakat didaerah lainnya. Sehingga peran pemerintah sangat penting

dalam membangun desa dan dalam membangun perekonomian masyarakat

tersebut.
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Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM

Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan

masyarakat dalam upaya mempercepat upaya mengentasan kemiskinan dan

perluasan kesempatan kerja di perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih

mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian

masyarakat di perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan sendiri merupakan

penyelarasan nama dari mekanisme dan prosedur Program Pengembangan

Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998 yang lalu. Ditinjau dari

aspek historis, PNPM Mandiri diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan

program ini merupakan scaling up (pengembangan yang lebih luas) dari program-

program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri

digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program

penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu,

khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (community

development) sebagai pendekatan operasionalnya.

Program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air ini memusatkan

kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di perdesaan dengan

menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakatn atau kelembagaan lokal,

pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM)

kepada masyarakat, sebesar Rp.1.000.000.000 sampai Rp. 3.000.000.000 per

kecamatan.
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Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak

terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses

perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana

sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan

dan pelestariannya.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri, dengan

pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah

dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari lembaga perbankan.

Sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah

berasal dari pembiayaan bersama (cost sharing) antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Pemda). Besarnya cost sharing disesuaikan dengan kapasitas

fiskal masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan No. 73/ PMK.02/ 2006 per 30 Agustus 2006. Untuk itu dibutuhkan

komitmen dan keseriusan Pemda dan aparat di daerah dalam menjalankannya.

Untuk merealisasikan tujuan program pemberdayaan, maka pemerintah

baik itu dari pemerintah pusat dan dari pemerintah daerah dirasa perlu untuk

membuat dan menghadirkan beberapa program pemberdayaan yang dapat

membangun infrastruktur yang sangat penting bagi masyarakat tersebut,

diantaranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM

Mandiri) dan beberapah program lainnya yang dapat mendorong dan memacu
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terjadinya pembangunan fasilitas publik yang dapat menolong kehidupan

masyarakat menjadi lebih baik lagi.

Upaya ini semua tentu diharapkan agar Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) dapat terimplementasi dengan baik

pelaksanaannya di lingkungan masyarakat terutama di Kecamatan Koto Kampar

Hulu Kabupaten Kampar.

Berikut adalah nama-nama desa yang di Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kabupaten Kampar dan besarnya jumlah dana PNPM yang disalurkan, yaitu

sebaga berikut :

Tabel I.1 Nama Desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar
dan besarnya jumlah bantuan PNPM Tahun 2010 – 2012.

No Tahun
Program
PNPM

Jumlah Dana (Rp)
Realisasi

(%)
Tidak

Terealisasi

1 2010
Gedung
MDA

3 Lokal 200.000.000,- 100 0

2 2011
Bantuan

Usaha (Dana
Bergulir)

20 Orang 150.000.000,- 100 0

3 2011
Pagar Balai

Adat
50 Meter 20.000.000,- 100 0

4 2012 Gedung TK 3 Lokal 175.000.000,- 100 0

Sumber : Bagian Sarana dan Prasarana Desa Tabing Kecamatan Koto
Kampar Hulu

Berdasarkan tabel I.1 di atas dapat dilihat bahwa besarnya dana bantuan

PNPM MP untuk desa Tabing yang berada di Kecamatan Koto Kampar Hulu

Kabupaten Kampar cukup bervariatif. Hal ini sesuai dengan kondisi lingkungan

dan ekonomi masyarakat desa tersebut.

1. Pembangunan gedung MDA yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebanyak 3

lokal dengan fasilitas lengkap dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat
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dari hasil pelaksanaan yang telah dilakukan dan sampai saat ini telah dapat

dipakai sebagai fasilitas belajar bagi anak-anak di desa Tabing. Realisasi

pembangunan terselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh

PNPM.

2. Bantuan dana bergulir yang dilaksanakan pada tahun 2011 kepada 20 orang

masyarakat desa Tabing terealisasi dengan baik, namun dana tersebut tidak

dapat dibagikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan, karena

PNPM hanya menargetkan untuk pinjaman per desa sebanyak 20 orang.

Namun pada kenyataannya masyarakat yang membutuhkan melebihi kuota.

Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak memperoleh bantuan tersebut.

3. Pembangunan pagar balai adat didesa tabing dapat terealisasi dengan baik.

Namun dilihat dari pelaksanaan pembangunan ini tentu saja memerlukan dana

yang banyak dengan nominal Rp. 20.000.000,- tentu dengan melihat dana ini

masih bisa diarahkan ke pembangunan yang jauh bermanfaat bagi masyarakat

desa untuk mensejahterakan masyarakat desa. Dengan pembangunan pagar

balai adat ini tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap

perkembangan kesejahteraan masyarakat. Karena hanya sebagai fasiltas

tambahan untuk memperindah balai adat dan merupakan pemborosan dana

yang seharusnya masih dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas yang

lebih mengarah kepada kesejahteraan masyakat.

4. Pembangunan gedung TK di desa tabing melalui PNPM Mandiri dapat

terlaksana dengan baik, namun dilihat dari proses pembangunan yang terjadi

tentu saja masih banyak hal yang membuat pelaksanaannya tidak terlalu
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memberikan kepuasan bagi semua masyarakat desa Tabing. Kepuasan

masyarakat tuntu saja merupakan tolak ukur dari sebuah pembangunan PNPM

Mandiri karena pembangunan melalui dana PNPM adalah berdasarkan

kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan ini masih

banyak yang terjadi mulai dari pemilihan tempat yang terlalu jauh dari

pemukiman masyarakat membuat para orangttua siswa merasa jauh

mengantarkan anak mereka untuk bersekolah. Melihat alasan tersebut dapat

kita jelaskan bahwa dalam pembangunan ini masih kurangnya peranan

masyarakat dalam memilih dan memberikan masukan untuk membangun

infrastruktur desa secara musyawarah desa.seharusnya setiap pelaksanaan

pembangunan yang berttujuan mensejahterakan masyarakat dan

memberdayakan masyarakat harus membuat musyawarah desa secara bersama

dengan masyarakat dan tokoh masyarakat serta pemerintahan desa. sehinggga

dengan demikian maka setiap pelaksanaan pembangunan bisa meemberikan

dampak yang positif dan memberikan kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, ternyata ada beberapa

permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) di Desa Tabing Kecamatan Koto

Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Permasalahan-permalahan tersebut adalah

sebaga berikut :

1. Dalam pelaksanaan bantuan usaha (dana bergulir) untuk masyarakat desa

dalam memberikan bantuaan untuk melaksanakan usaha memperoleh

kesulitan dalam proses pengembalian kepada pihak PNPM, hal ini dapat
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dilihat dari macetnya penyetoran perbulan kepada PNPM. Dimana

masyarakat banyak yang tidak mengembaikan dana tersebut. Sehingga pada

tahun berikutnya dana ini tidak dapat digulirkan lagi kepada masyarakat

yang lain.

2. Penggunaan dana bantuan PNPM tidak sesuai dengan tujuan program.

Besarnya bantuan penyaluran dana dari PNPM kepada masyarakat yang

membutuhkan cendrung membuat sebagian masyrakat berbondong-bondong

untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Akibatnya  banyak penggunaan

dana yang tidak sesuai dengan tujuan program dari PNPM itu sendiri. Hal

ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat

Desa Tabing dimana ada sebagian besar masyarakat yang meminjam dana

PNPM bukan untuk membangun usaha tetapi untuk keperluan lain seperti

membeli kendaraan dan membangun rumah, akibatnya usaha yang diajukan

dalam bentuk proposal hanya fiktip dan kemudian terjadi kemacetan

pembayaran.

3. Terjadinya kesenjangan sosial antar masyarakat dalam menentukan titik area

pembangunan fisik yang akan dibangun oleh dana bantuan program nasional

pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri pedesaan sehingga mengalami

sedikit hambatan dalam menentukan titik area mana yang akan

diselenggarakan pembangunan fisik sehingga hasil akhirnya adalah

keputusan kepala urusan pembangunan (KAUR) pelaksana berdasarkan

prioritas bukan dari hasil musyawarah masyarakat.
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Adapun dampak dari beberapa permasalahan tersebut, membuat pihak

pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus melakukan beberapa kebijakan

yang dianggap sangat merugikan masyarakat lainnya yang membutuhkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) masih

banyak mengalami permasalahan dan belum terealisasi dengan baik sehingga

dianggap perlu perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat luas yang memerlukan bantuan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) tersebut.

Atas dasar pemikiran inilah maka peneliti pun tertarik melakukan

penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian

“IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN (PNPM MP) DI DESA TABING

KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan melihat luasnya cakupan masalah

di atas, maka penulis mengganggap penting memberikan batasan masalah sebagai

bahan penelitian yaitu: Bagaimana Implementasi pelaksanaan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) di Desa Tabing

Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar ?

1.2.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari hasil penelitian yang hendak dicapai adalah :
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a. Untuk mengetahui Implementasi pelaksanaan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) di Desa

Tabing Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Memperkaya dan mempertajam khasanah dan pengetahuan penulis

dalam bidang administrasi Negara.

b. Diharapkan penelitian ini berguna bagi pengelolah PNPM MP di Desa

Tabing Kecamatan Koto  Kampar Hulu Kabupaten Kampar sebagai

masukan dan bahan pertimbangan dalam upaya pengembangan

pelaksanaan tugas pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawab.

1.4 Sistematis Penulisan

Dalam memperoleh gambaran umum yang sistematis terhadap skripsi ini,

maka disusunan sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematis

penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori yang berhubungan

dengan judul penelitian, kerangka berpikir, hipotesa, definisi

konsep, konsep operasional,  dan penelitian  terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN



12

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode

pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis UPT. Badan

Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi Kecamatan Bukit

Batu, gambaran umum wilayah, struktur organisasi dan

aktifitasnya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas hasil dari penulisan dan

pembahasan yang dilakukan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil

penelitian dan saran-saran yang perlu dikemukakan.


