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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Implementasi

2.1.1 Pengertian Impelementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan.

Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”

Menurut Syaukani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu
rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat
sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.
Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan
lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan
sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya
sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang
bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana
mengahantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi

kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan administratif

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan

pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik,

ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi

prilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan

kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam
Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan
bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan
berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan,
yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya
pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk
mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada
masyarakat atau kejadian-kejadian. 13
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Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur
penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang
dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran
dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
(3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk
bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses
implementasi tersebut.

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa

yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan

atau mengatur prilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang

sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai

implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk

membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya

untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di

pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi,

seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak

variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu

sama lain. untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang

terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi:

2.1.2 Teori Impelemntasi Kebijakan

a. Teori George C.Edwards III (2004)

Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh

empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4)

struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama

lain.

1) Komunikasi
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Keberhasialan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor

mengetahui apa yang harus dilakukan.  Apa yang menjadi tujuan dan sasaran

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga

akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu

kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok

sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,

tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan,

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud

sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya

finansial.sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar

efiktif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen

saja.

3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor.

apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan

kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat

kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan

bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi

yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh
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konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam

mengimplementasikan program-program pembangunan.

4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu

dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur

operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman

bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang

akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni

prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan

aktivitas organisasi tidak fleksibel.

b. Teori Merilee S. Grindle (1980 )

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Wibawa  (2005 :

36) yang menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar,

yakni isi kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasi, kedua hal tersebut

harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai

berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan

memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta

perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana.

variabel isi kebijakan menurut Grindle mencakup beberapa indicator yaitu:

1) Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi

kebijakan.

2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
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3) Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.

4) Letak pengambilan keputusan.

5) Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan

6) Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

Sedangakan variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 indikator yaitu:
1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh

para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

2. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.

3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda

akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit

kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai

pihak (politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya) dalam

implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi

kebijakan.

c. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut meter dan horn, ada enam variable yang memengaruhi kinerja

implementasi, yakni:

1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus

jelas dan terukur sehingga dapat direalisir.

2) Sumber daya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya

baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumberdaya

non-manusia (non-human resourse).
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3) Hubungan antar Organisasi. Dalam banyak program, implementasi

sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan intansi lain.

4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen

pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-

pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan

memengaruhi implementasi suatu program.

5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup

sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan

implementasi kebijakan. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal

yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang

akan memengaruhi kemaunnya untuk melaksanakan kebijakan. dan

intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki

oleh implementor.

d. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Dalam pandangan Weimer dan Vining (2007 : 396) ada tiga kelompok

variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu

program, yakni: logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dioperasikan, dan

kemampuan implementor kebijakan.

a) Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan

yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.

b) Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan

memengaruhi keberhasilan impelmentasi suatu kebijakan. Yang
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dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik,

ekonomi,hankam, dan fisik atau geografis.

c) Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat

dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari

implementor kebijakan

2.1.3 Tahapan implementasi kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam

pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini

akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi yang

berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang

berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada

pelaksanaan kebijakan.

Meter dan Horn dalam Sujianto (2008 : 35) mengatakan,  bahwa  yang

menentukan  keberhasilan  implementasi  kebijakan  antara lain :

a. Standar  dan Tujuan  Kebijakan (Policy standars  objecties)
Standar  dan tujuan  kebijakan  memberikan  perhatian  utama

pada faktor-faktor  yang menentukan hasil kerja, maka  identifikasi
indikator-indikator hasil kerja  merupakan  hal yang  penting  dalam
analisis. Karena  indikator ini menilai, sejauh mana  standar  dan tujuan
menjelaskan  keseluruhan   kebijakan, ini terbukti karena mudah  diukur
dalam berbagai kasus.

b. Sumberdaya  Kebijakan  (Policy  Resources)
Implementasi  kebijakan  bukan hanya  pada  standar dan

tujuan, tetapi  juga menyediakan   sumberdaya  yang digunakan  untuk
memudahkan  administrasi. Sumberdaya  yang dimaksudkan meliputi
dana  dan insentif  yang diharapkan  dapat menunjang   implementasi
yang efektif.

c. Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional
(Interoganizational  Comunication and  enforcement  Activities)

Implementasi  yang efektif  memerlukan  standar  dan tujuan
program  dipahami  oleh  individu-individu  yang  bertanggung   jawab
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agar  implementasi   tercapai. Maka perlu  melibatkan komunikasi
yang konsisten  dengan  maksud  mengumpulkan   informasi.

Komunikasi   antara  organisasi   merupakan  hal yang
kompleks. Penyampaian  informasi  kebawah  pada  suatu  organisasi
atau organisasi yang  satu  ke organisasi  yang lain,  mau  atau tidak
komunikator baik  secara  sengaja  atau tidak.  Implementasi  yang akan
berhasil  memerlukan  mekanisme  dan prosedur  institusional  di mana
otoritas  yang lebih  tinggi  dapat  memungkinkan  pelaksana  akan
bertindak  dengan cara konsisten.

d. Karakteristik  Pelaksana  (The  Charactrristics of the  Implementing
Agencies).

Struktur  birokrasi   dianggap  karakteristik, norma dan  pola
hubungan  dalam  eksekutif  yang memiliki  aktual  atau  potensial
dengan  apa yang dilakukan  dalam  kebijakan, lebih  jelasnya
karakteristik  berhubungan  dengan kemampuan  dan kriteria  staf
tingkat  pengawas (kontrol)  hirarkis  terhadap  keputusan-keputusan
sub unit  dalam proses  implementasi. Sumberdaya  pelaksana, validitas
organisasi, tingkat  komunikasi terbuka, yaitu  jaringan  komunikasi
vertikal  dan horizontal  dalam organisasi  hubungan  formal  dan
informal  antara  pelaksana  dengan  pembuat  kebijakan.

e. Kondisi  Ekonomi, Sosial dan Politik
Pada  waktu  implementasi  kebijakan  tidak terlepas dari

pengaruh ekonomi, sosial  dan politik (Ekosospol). Pengaruh  Eksospol
terhadap kebijakan   pemerintah telah  menjadi   perhatian utama, walau
dampak  dari faktor  ini baru  sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor
ini memiliki  efek  yang menonjol terhadap  keberhasilan  aktivitas
pelaksana. Ada  beberapa hal yang berhubungan   dengan  faktor
Eksospol yaitu :
1) Apakah  sumberdaya-sumberdaya  ekonomi  yang tersedia  dalam

organisasi  pelaksana  cukup  memadai  untuk menunjang
keberhasilan  pelaksanaan.

2) Sejauhmana  atau bagaimana  kondisi-kondisi sosial  ekonomi
yang akan  mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan.

3) Bagaimana  sifat  umum ; seberapa  jelas masalah kebijakan  yang
terkait.

4) Apakah kelompok elite menyetujui  atau menentang pelaksanaan
kebijakan.

5) Apakah  karakteristik  pertisipan  dari organisasi  pelaksana ; ada
oposisi atau  dukungan  partisipan  untuk  kebijakan  tersebut.

b. Disposisi  atau  Sikap  Pelaksana
Variabel  ini menyangkut  masalah persepsi-persepsi  pelaksana

dalam  juridis  dimana  kebijakan disampaikan. Ada  tiga unsur  yang
mempengaruhi  pelaksana  dalam mengimplementasikan kebijakan:
1) Kognisi (pemahaman dan pengetahuan)
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2) Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau
menolak.

3) Intensitas  dari respon  pelaksana.

Enam  variabel  yang dikembangkan  Meter dan Horn dalam menentukan

keberhasilan  implementasi, menunjukkan  adanya  pengaruh  dari sikap  para

pembuat  kebijakan sendiri, tetapi juga  ada unsur-unsur  yang eksternal  yang

masih  melihat  kehendak  kelompok sasaran. Dengan demikian, akan  ada

keseimbangan  yang menunjukkan  keserasian  antara program  yang dibuat

dengan  kehendak  kelompok sasaran. Ini dilakukan  melalui komunikasi  antara

pembuat kebijakan  dengan pelaksananya.

Grindle dalam Nugroho (2003:174) mengatakan tentang keberhasilan

Implementasi kebijakan yaitu: setelah kebijakan ditransformasikan, maka

implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajad

Implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

1) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan
2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3) Derajat perubahan yang diinginkan
4) Kedudukan pembuat kebijakan
5) Siapa pelaksana program

Sementara itu situasi implementasinya adalah:

1) Kekuasaan, kepentingan dan akor yang terlibat

2) Karakteristik lembaga penguasa

3) Keputusan dan daya tanggap

Sujianto (2008 : 69) juga memiliki pendapat yang sama dengan George C.

Edward, mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan
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implementasi, kecuali Sujianto mengganti satu variabel yakni variabel struktur

birokrasi dengan jenis manfaat yang diperoleh.

2.2 Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, Pemberdayaan atau Pemberkuasaan (empowerment),

berasal dari kata ’power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama

pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan

seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain

melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat

dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:

Ife, (2005 : 37) menjelaskan bahwa Pemberdayaan bertujuan untuk

meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung,

sedangkan Parsons, et.al, (2004 : 37) Pemberdayaan adalah sebuah proses

dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagai

pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-

lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa

orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan oarang lain yang menjadi

perhatiannya.

Swift dan Levin, (2007 : 56) Pemberdayaan menunjuk pada usaha

pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Sedangkan

Rappaport, (2004 : 46) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat,
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organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas)

kehidupannya.

Menurut Friedman (2005 : 78), Pemberdayaan dapat diartikan sebagai

perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah.

Bahkan dalam perspektif ilmu politik, kekuatan menyangkut pada kemampuan

untuk mempengaruhi orang lain. Istilah pemberdayaan sering dipakai untuk

menggambarkan keadaan seperti yang diinginkan oleh individu, dalam keadaan

tersebut masing-masing individu mempunyai pilihan dan kontrol pada semua

aspek kehidupannya.

Menurut Santoso, (2008 : 35), konsep ini merupakan bentuk penghargaan

terhadap manusia atau dengan kata lain “memanusiakan manusia”. Melalui

pemberdayaan akan timbul pergeseran peran dari semula “korban pembangunan”

menjadi “pelaku pembangunan”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan pemberdayaan adalah sebuah proses

dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat,

termaksud individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai

tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai

oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasan

atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan

hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki

kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,
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berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas

kehidupannya.

2.5 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

(PNPM MP)

2.5.1 Pengertian PNPM Mandiri Pedesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, (PNPM

Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah

satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM

Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan

kesempatan kerja di wilayah perdesaan, PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi

sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

yang telah dilaksanakan sejak 1998, PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara

resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program

pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, Dalam pelaksanaannya, program

ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah

perdesaan, Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/

kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk

Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang

dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung

jumlah penduduk.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak

terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses
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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, Program ini didukung 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 dibawah koordinasi Bank Dunia.

2.5.2 Dasar Hukum PNPM Mandiri

Dasar hukum pelaksanaan PNPM Mandiri mengacu pada landasan

konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan

PNPM Mandiri yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-undangan

khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan negara, dan

kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Sistem Pemerintahan

Dasar peraturan perundangan sistem pemerintahan yang digunakan adalah:

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 . Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan.
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2. Sistem Perencanaan

Dasar peraturan perundangan sistem perencanaan terkait adalah:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN).

b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

c. Peraturan Presiden Nomor. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009.

d. Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

e. Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

dalam Pembangunan Nasional.

g. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 28/KEP/

MENKO/KESRA/XI/2006 Tentang Tim Pengendali Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat.

3. Sistem Keuangan Negara

Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara adalah:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

c. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor.005/MPPN/06/2006

tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian

Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

2.5.3 Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan

mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan

pembangunan.

Tujuan khususnya meliputi:
a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat

miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan

b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan

mendayagunakan sumber daya local

c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi

pengelolaan pembangunan partisipatif

d. Melembagakan pengelolaan dana berguli

e. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang

diprioritaskan oleh masyarakat

f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar

Desa (BKAD)
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g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam

upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

Keluaran program

a. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah tangga Miskin (RTM)

dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan

pelestarian

b. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar

desa

c. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam

memfasilitasi pembangunan partisipatif

d. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri

Perdesaan bagi masyarakat

e. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan

pelayanan social dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM

f. Terbentuk dan berkembangnya BKAD dalam pengelolaan

pembangunan

g. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku

kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

2.5.4 Prinsip dasar PNPM mandiri pedesaan

Sesuai dengan Pedoman Umum Tahun 2006, PNPM Mandiri Perdesaan

mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan

dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam

pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Nilai-nilai dasar
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tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri

Perdesaan, Prinsip-prinsip itu meliputi:

a. Bertumpu pada pembangunan manusia.

Pengertian prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah

masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung

terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik

semata

b. Otonomi.

Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan

kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa

intervensi negatif dari luar

c. Desentralisasi.

Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih

luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral

dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah

sesuai dengan kapasitas masyarakat

d. Berorientasi pada masyarakat miskin.

Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala

keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin

e. Partisipasi.

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif

dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari

tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan
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dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk

materill

f. Kesetaraan dan keadilan gender.

Pengertian prinsip kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat

baik laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di

setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan

pembangunan,kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan

pada saat situasi konflik

g. Demokratis.

Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan

pembangunan secara musyarawah dan mufakat

h. Transparansi dan Akuntabel.

Pengertian prinsip transparansi dan akuntabel adalah masyarakat

memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan

keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara

terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis,

legal, maupun administratif

i. Prioritas.

Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang

diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan

untuk pengentasan kemiskinan.
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j. Keberlanjutan.

Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan

keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah

mempertimbangkan sistem pelestariannya.

2.5.5 Sasaran PNPM mandiri pedesaan

Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak

berpartisipasi dalam seluruh tahapan program, Namun, untuk kecamatan -

kecamatan yang pemilihan maupun penentuan besarnya BLM didasarkan pada

adanya desa tertinggal, maka kegiatan yang diusulkan oleh desa-desa tertinggal

akan mendapat prioritas didanai Besarnya pendanaan kegiatan dari desa tertinggal

tergantung pada besar/volume kegiatan yang diusulkan.

Pembagian dana BLM secara otomatis kepada desa-desa tertinggal sama

sekali tidak diinginkan, karena setiap usulan kegiatan harus dinilai kelayakannya

secara teknis maupun manfaat social ekonominya. Untuk dapat berpartisipasi

dalam PNPM Mandiri Perdesaan, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan

desa dalam menyelenggarakan pertemuan pertemuan musyawarah secara swadaya

dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta adanya

kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam PNPM Mandiri

Perdesaan.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan program, bagi kecamatan yang

memiliki jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan desa-desa

tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa cluster, Penggabungan
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tersebut didasarkan atas kesepakatan desa-desa dengan mempertimbangkan

kedekatan wilayah.

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk

kegiatan yang memenuhi kriteria:

a. Lebih bermanfaat bagi Rumah Tangga Miskin, baik di lokasi desa

tertinggal maupun bukan desa tertinggal

b. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan

c. Dapat dikerjakan oleh masyarakat

d. Didukung oleh sumber daya yang ada

e. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan

adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat

memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM,

b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan,

termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat

(pendidikan nonformal) untuk desa yang termaksud criteria desa tertinggal

yaitu desa yang berada pada kondisi ketertinggalan dalam hal: (1) jalan

utama desa; (2) lapangan usaha mayoritas penduduk; (3) fasilitas

pendidikan; (4) fasilitas kesehatan; (5) tenaga kesehatan; (6) sarana

komunikasi; (7) kepadatan penduduk; (8) sumber air minum/masak; (9)

sumber bahan bakar; (10) persentase rumah tangga pengguna listrik; (11)

persentase rumah tangga pertanian; (12) keadaan social ekonomi; (13)
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kemudahan mencapai puskesmas/fasilitas kesehatan lain; (14) kemudahan

ke pasar permanen; (15) kemudahan mencapai pertokoan.

c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi

terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis

sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal)

d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan

(SPP)

Ruang lingkup kegiatan PNPM-Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua

kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat

meliputi:

a. Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan permukiman,

sosial, dan ekonomi secara padat karya

b. Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro

untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian

yang lebih besar perlu diberikan bagi kaum perempuan dalam

memanfaatkan dana bergulir ini;

c. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang

bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs

d. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui

penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan

keuangan, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.
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2.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat

di buat sebuah kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka berpikir.

Sumber : Pedoman Umum PNPM Tahun 2006.

Berdasarkan gambar II.1 di atas, dapat dipahami bahwa implementasi

pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan

(PNPM MP) sangat dipengaruhi oleh adanya tertumpu pada pembangunan ,

desentralisasi, berorientasi pada masyarakat miskin, kesetaraan dan keadilan

gender dan transparansi dan akuntabilitas. Hubungan Tanpa kelima faktor

tersebut, maka impelementasi pelaksanaan program akan sulit dilaksanakan.

2.7 Definisi Konsep

Defenisi konsep dalam penelitian ini digunakan agar tidak terjadi

kesalahan persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulis batasan-

batasan pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya yaitu :

a. Implementasi program merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam

rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan

tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian

kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan

1. Bertumpu pada pembangunan

2. Desentralisasi

3. Berorientasi pada masyarakat miskin

4. Partisipasi

5. Transparansi dan akuntabilitas

KDJLSFKPS;FM’S;FMZ’;FKGSPO[G
MSHKD

Implementasi
Progam
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lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua,

menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi

termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan

tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan

kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana mengahantarkan

kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/

meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun

berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya

peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.

c. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program nasional dalam wujud

kerangka kebijakan sebaga dasar dan acuan pelaksanaan program

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
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2.8 Konsep Operasional Penelitian

Tabel: II.1 Konsep  Operasional

Variabel Definisi Indikator Sub Indikator

Impelentasi
Program

Merupakan suatu
rangkaian aktivitas
dalam rangka
menghantarkan
kebijakan kepada
masyarakat
sehingga kebijakan
tersebut dapat
membawa hasil
sebagaimana
diharapkan.

1. Bertumpu pada
pembangunan

2. Desentralisasi

3. Berorientasi pada
masyarakat
miskin

4. Partisipasi

5. Transparansi dan
akuntabilitas
Sumber

a. Kegiatan yang
berdampak
langsung

b. Pembangunan
fisik

a. Ruang
kegiatan

b. Pembangunan
sektoral

a. Prioritas
kegiatan

b. Kegiatan
berpihak pada
rakyat miskin

a. Peran serta
masyarakat

b. Tahapan
program

a. Akses
informasi

b. Terbuka dan
bertanggung
jawab


