
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1  Pengertian Efektifitas

Efektifitas umumnya di pandang sebagai tingkat pencapaian tujuan

operatif dan operasional. Pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian

tugas sasaran organisasi yang di tetapkan. Efektifitas adalah seberapa baik

pekerjaan yang di lakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai

dengan yang diharapkan. Ini dapat di artikan, apabila suatu pekerjaan dapat

dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa

memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya. Sedangkan efektifitas

pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah

daerah dapat melaksanakan, mewujudkan, dan meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat, pengambilan keputusan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan

pembangunan dan juga penyelesaian berbagai permasalahan dalam pelaksanaan

otonomi daerah.

Sondang P. Siagian (2001:24) yang berpendapat efektifitas adalah

pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang

secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas

jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi

tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin

mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.



Apabila seseorang berbicara tentang efektifitas sebagai orientasi kerja

berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang

telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber

tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan

memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai

dalam waktu yang telah di tetapkan pula (S.P Siagian 2005:171).

Organisasi senantiasa melibatkan beberapa orang dan mereka saling

berinteraksi secara insentif. Interaksi tersebut dapat disusun atau digambarkan

dalam sebuah struktur untuk membantu mencapai tujuan bersama. Namu

demikian, setiap orang dalam organisasi mempunyai tujuan perorangan. Dengan

keikutsertaannya dalam organisasi, ia mengharapkan agar organisasi tersebut akan

membantu dia mencapai tujuannya di samping tujuan kelompok.

Keberhasilan organisasi pada umumnya di ukur dengan konsep efektivitas,

apa yang dimaksud efektivitas, terdapat perbedaan pendapat diantara yang

menggunakannya, baik dikalangan akademisi maupun dikalangan para praktisi.

Dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan kerja dapat mencapai prestasi, yang

terlibat tidak hanya sekedar sekumpulan orang saja, melainkan juga melibatkan

perlengkapan, termasuk mesin-mesin, metode kerja, waktu, material, yang

umumnya disebut sebagai sumber. Setiap organisasi menginginkan agar

pelaksanaan kerja dan penggunaan sumber tersebut benar-benar dapat berdaya

guna. Dengan demikian, perlu adanya pengaturan, pengarahan, dan

pendayagunaan. Usaha mengatur dan mengarahkan sumber daya ini, baik manusia

maupun peralatannya disebut manajemen.



Suatu organisasi dinilai mencapai efektivitas tinggi bila bebas dari

berbagai karakteristik ketidakefektifan. Keuntungan model dasar ini adalah

memberikan kepada para manajer pedoman-pedoman praktis bagi kegiatan

diagnosis dan pengembangan. Model ketidakefektifan paling cocok bila kriteria

efektivitas tidak dapat diidentifikasi atau tidak dapat disetujui bersama dan bila

ada kebutuhan untuk mengembangkan secara sistematik strategi-strategi

pengembangan organisasi.

Mengenai efektivitas organisasi didasarkan pada teori sistem dan dimensi

waktu. Berdasarkan teori sistem bahwa efektivitas organisasi harus dapat

menggambarkan seluruh siklus input dan siklus output proses dan juga harus

mampu menggambarkan hubungan timbal balik yang harmonis antara organisasi

dengan lingkungan yang lebih luas. Sedangkan berdasarkan teori dimensi waktu

bahwa organisasi diartikan sebagai suatu elemen dari sistem yang lebih besar

(lingkungan) dengan melalui berbagai waktu dalam mengambil sumber daya,

terus memprosesnya dan akhirnya menjadi barang jadi yang akan dikembalikan

kepada lingkungannya.

Efektivitas organisasi mencakup dari individu dan kelompok. Efektivitas

individu menekankan hasil kerja karyawan atau anggota tertentu dari orgnaisasi.

Tugas yang harus dilakukan biasanya ditetapkan sebagai bagian dari pekerjaan

atau posisi dalam organisasi. Efektivitas kerja diketahui lewat prestasi kerjanya.

Efektivitas kelompok adalah jumlah kontribusi dari semua anggotanya. Dalam

beberapa hal efektivitas kelompok adalah lebih besar daripada jumlah kontribusi

tiap-tiap individu.



Efektifitas pengorganisasian dapat dianggap sebagai alat pengukur kualitas

hubungan sebuah organisasi dengan lingkungannya. Secara paradoksal dapat

dikatakan bahwa sebuah organisasi mungkin efektif (suatu hubungan langgeng

dengan lingkungannya) tetapi tidak efesien (secara interen ia penuh pemborosan).

Kemudian Richard, M. Streert (2004:205) mengemukakan ada empat faktor yang

mempengaruhi efektifitas organisasi yaitu :

1. Karakteristik organisasi terdiri dari struktur organisasi dan teknologi
struktur adalah cara organisasi untuk menyusun orang-orang untuk
menciptakan sebuah organisasi.

2. Karakteristik lingkungan mencapai dua aspek yang saling berhubungan
yaitu lingkungan ekstren dan lingkungan intern. Lingkungan ekstren
yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan
organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim
organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut-atribut lingkungan
saja.

3. Karakteristik lingkungan dalam bekerja memliki pandangan tujuan
kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda individu ini memiliki
pengaruh langsung terhadap rasa keterkaitan pada organisasi dan prestasi
kerja.

4. Kebijakan dan praktek manajemen dibutuhkan suatu organisasi untuk
mewujudkan suatu keberhasilan melalui perencanaan, koordinasi,
sehingga dapat memperlancar kegiatan yang dituju kearah sasaran.

Pengertian yang memadai mengenai tujuan ataupun sasaran organisasi

merupakan langkah pertama dalam pembahasan mengenai efektifitas tersebut

seringkali berhubungan sangat erat dengan tujuan ataupun sasaran yang ingin

dicapai oleh organisasi. Efektifitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep

yang luas, mencakup beberapa faktr di dalam maupun di luar organisasi.

Efektifitas merupakan suatau konsep yang sangat penting dalam teori

organisasi, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan

organisasi dalam mencapai sasarannya. Tetapi pengukuran efektifitas organisasi



bukanlah suatu hal yang sederhana. Berbagai pendekatan dalam pengukuran

efektifitas organisasi dapat dilihat dari pendapat Matini & lubis (1987:56) yaitu :

1. Pendekatan sasaran ( goal approach )
Pengukuran sasaran dalam pengukuran efektifitas dimulai dengan
identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi
dalam mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian pendekatan ini mencoba
mengukur sejauh mana organisasi berhasil merealisasi sasaran yang hendak
dicapainya.

2. Pendekatan sumber ( system resource approach )
Pendekatan sumber mengukur efektifitas melalui keberhasilan organisasi
dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya.
Organisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber yang
dibutuhkannya dan juga untuk memelihara keandalan sistem organisasi agar
bisa menjadi efektif.

3. Pendekatan proses ( internal process approach )
Pendekatan proses menganggap efektifitas sebagai efesiensi dan kondisi
kesehatan dari organisasi internal. Pendekatan ini tidak memperhatikan
lingkungan organisasi dan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang
dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi yang
menggambarkan tingkat efesiensi serta kesehatan organisasi. Pendekatan
proses umumnya digunakan oleh penganut pendekatan non-klasik (human
relations) dalam teori organisasi yang terutama meneliti hubungan antara
efektifitas dengan sumber daya manusia yang dimilki oleh organisasi.

Model proses efektifitas merupakan model yang menekankan proses-proses

pokok yang berhubungan dengan efektifitas dan tidak memandang efektifitas

sebagai keadaan terakhir. Dengan demikian model ini mengakui bahwa baik

organisasi maupun lingkungannya terus berubah. Model ini mengimplikasikan

bahwa peranan penting dari manajemen adalah memahami bagaimana saling

hubungan ini dapat memperbesar kemungkinan berhasilnya  organisasi. Tiga

dimensi utama dari model ini yang dijelaskan oleh Richards M.Steers (1980:193)

yaitu :



1. Optimisasi tujuan
Penggunaan ancangan optimisasi tujuan terhadap efektifitas organisasi
memungkinkan diakuinya secara eksplisit bahwa organisasi yang berbeda
mengejar tujuan berbeda pula. Dengan demikian nilai keberhasilan atau
kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan
membandingkan hasil-hasilnya dengan tujuan organisasi dan bukan dengan
pertimbangan sipeniliti.

2. Perspektif sistem
Aspek kedua dari ancangan multidimensi pada analisis efektifitas organisasi
adalah penggunaan teori sistem terbuka. Penggunaan perspektif sistem
menekankan pentingya arti interaksi organisasi lingkungan. Perspektif ini
memusatkan perhatian pada hubungan antara komponen-komponen baik
yang terdapat di dalam maupun diluar organisasi, sementara komponen-
komponen ini secara bersama-sama mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan organisasi.

3. Tekanan tingkah laku
Aspek terakhir dari ancangan yang disarankan disini adalah tekanan pada
pengertian mengenai tekanan tingkah laku manusia dengan pengaruhnya
pada prestasi organisasi.

Faktor-faktor pengaruh utama atas efektifitas yang dikemukakan oleh

Richards M. Steers (1980:195) adalah:

1. Ciri organisasi
Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu
dari efektifitas dengan berbagai cara. Mengenai struktur ditemukan bahwa
meningkatnya produktivitas dan efesiensi sering merupakan hasil dari
meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi
pengambilan keputusan, dan formalisasi.

2. Ciri lingkungan
Disamping ciri organisasi, lingkungan luar dan dalam juga ttelah
dinyatakan berpengaruh atas efektifitas. Keberhasilan hubungan
organisasi-lingkungan tampaknya amat bergantung pada tiga variabel
kunci : (1) tingkat keterdugaan keadaan lingkungan. (2) ketepatan persepsi
atas keadaan lingkungan, dan (3) tingkat rasionalitas organisasi. Ketiga
faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap
perubaan lingkungan.

3. Ciri pekerja
Faktor pengaruh penting yang ketiga atas efektifitas adalah para pekerja
itu sendiri. Pada kenyataannya angota-anggota organisasi mungkin
merupakan faktor pengaruh yang paling penting atas efektifitas karena
tingkah laku merekalah yang dalam rangka panjang akan mempelancar
atau merintangi tercapainya tujuan organisasi.



4. Kebijakan dan praktek manajemen
Mekanisme ini meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan
pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi,
proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan dan
adaptasi dan inovasi organisasi.

5. Penetapan tujuan strategi
Jika efektifitas berkepentingan dengan kemampuan manajemen untuk
mendapatkan dan mengatur sumber daya bagi pencapaian tujuan
organisasi maka pemilihan tujuan-tujuan ini (baik yang opertaktif maupun
opersasional) menjadi faktor yang kritis. Pengertian penetapan tujuan
meliputi identifikasi tujuan organisasiyang berlaku umum dan penetapan
bagaimana berbagai tujuan, kelompok dan individu dapat memberikan
sumbangannya bagi tujuan-tujuan ini.

6. Pencarian dan sumber daya
Sehubungan dengan usaha manajemen dan memanfaatkan sumber daya,
telah diidentifikasi tiga bidang yang saling berhubungan. Pertama adalah
keharusan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai
subsistem organisasi ( sub sitem produktif, pendukung, pemeliharaan,
penyesuai, dan manajemen) sehingga setiap sub sistem memiliki sumber
daya yang diperlukan utnuk melaksanakan tugas utamanya. Kedua
berhubungan dengan penetapan, pengimplementasian dan pemeliharaan
pedoman-pedoman kebijakan.

7. Lingkungan prestasi
Manajer wajib merancang lingkungan kerja yang memberikan fasilitas
yang sejauh mungkin konsisten dengan sumber daya yang tersedia. Yang
harus diperhatikan oleh manajemen dalam bidang ini meliputi : (1)
prosedur pemeliharaan dan penempatan pekerja, (2) pendidikan dan
pengembangan pekerja, (3) desain tugas, (4) penilaian dan pemberian
imbalan pada prestasi.

8. Proses komunikasi
Adalah jauh lebih mudah mengidentifikasi persoalan dalam komunikasi
organisasi daripada mencarkan pemecahannya. Langkah penting untuk
meminimalkan masalah-masalah ini meliputi pengakuan bahwa
komunikasi dalam organisasi menjalani suatu proses evolusi, yang
membutuhkan waktu berkembang sampai menjadi seperti sekarang ini.

9. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan
Bila diketahui bahwa kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan
memegang peranan sentral dalam tingkah laku organsasi, kita wajib
memperhatikan beberapa cabang variasi dalam proses-prosesnya
sepanjang mereka mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi.

10. Adaptasi dan inovasi organisasi
Sepanjang pembahasan mengenai sifat efektifitas organisasi, selalu
ditekankan keharusan bagi para manajer untuk selalu siap menyesuaikan
diri organisasi mereka dengan perubahan dalam lingkungan. Dalam
kenyataannya adaptasi dan inovasi oleh banyak orang dianggap sebagai
cap efektifitas itu sendiri.



Dari beberapa pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa efektifitas adalah

seberapa besar tingkat kelekatan out put yang dicapai out put yang di harapkan

dari sejumlah input. Seuatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif,

efesien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang

telah direncanakan.

2.2     Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Widjaja (2008;77) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya

membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan melalui

perwujudan petensi kemampuan yang mereka miliki. Pencapaian tujuan melalui

pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan bagi

mereka untuk berprestasi. Pemberdayaan akan semakin mampu dan kemandirian

yang dimaksud adalah mampu memberi kesempatan kepada masyarakatnya untuk

menunjukkan ciri Sebagai masyarakat membangun.

Menurut  Moh. Ali Aziz, dkk (2005 : 136) “Pemberdayaan masyarakat

merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang

memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan

kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan

masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di

mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok  formal maupun

informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai

tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses”.

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk

menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat



mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses

pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah

orang/kelompok  yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang/kelompok

yang diberdayakan.

Dari defenisi diatas dapat dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat

adalah upaya membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini

berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memamndirikan

masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat.

Menurut Hikmat (2001:16) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu

rangkaian tindakan yang sistematis dan melibatkan berbagai komponen organisasi

formal dan non formal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan untuk

menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya. Oleh

karena itu diperlukan sejumlah program dan kegiatan baik yang berasal dari

masyarakat secara langsung maupun dari pemerintah yang dianggarkan dalam

APBD atau APBN. Strategi pemberdayaan masyarakat tidak dapat di

implementasikan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan,

manajemen, program dan pembiayaan. Dalam kaitannya, pemberdayaan

masyarakat harus didasari pada asumsi bahwa masyarakat adalah pemilik

kewenangan sekaligus actor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk

mencapai kebutuhan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat dijadikan suatu upaya meningkatkan

kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat

mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan



mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, social agama dan

budaya.

Menurut HAW. Widjaja (2005:169) pemberdayaan masyarakat teritama di

pedesaan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktifitas, memberikan

kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus di ikuti pula

dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung

berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas dan

efesiensi serta memperbaiki empat akses :

1. Akses terhadap sumber daya alam.
2. Akses terhadap teknologi.
3. Akses terhadap pasar.
4. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Proses pemberdayaan masyarakat di titik beratkan pada fasilitas penguatan

kelembagaan masyarakat tingkat basis kelurahan, fasilitas pengintegrasian,

program jangka menengah penanggulangan kemiskinan tingkat kelurahan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat dengan perencanaan pemerintah dan ekskalasi.

Kebijakan pemerintah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri dengan mengsinergikan berbagai program pemberdayaan

masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target mampu

untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar

tidak jatuh lagi. Pemberdayaan yang merupakan sebagai perubahan atau

pembaharuan yang telah dijelaskan sangat ditentukan oleh sejauh mana usaha-

usaha yang dilakukan mampu mentransformasikan kelemahan menjadi kekuatan

dan bagaimana mentransformasikan segala potensi menjadi kekuatan pendorong

perubahan.



2.3     Pembangunan

Di Indonesia kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal.

Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan

masyarakat dan warganya. Seringkali kemajuan yang dimaksud terutama adalah

kemajuan materil. Pembangunan diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh

sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Pembangunan sering dipakai dalam arti

pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan

pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.

Menurut Siagian (2005:142) pembangunan adalah upaya yang secara sadar

dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian

tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju

masyarakat modern. Maka tidak ada satu Negara yang akan mencapai tujuan

nasionalnya tanpa melakukan berbagai jenis kegiatan pembangunan.

Pembangunan berorientasi pada masyarakat berarti hasil pembangunan

yang akan dicapai akan bermanfaat dan berguna bagi masyarakat setempat, selain

itu juga resiko yang akan di timbulkan oleh upaya pembangunan ini akan

ditanggung juga oleh masyarakat setempat. Berbagai bentuk partisipasi

masyarakat yang merupakan bagian dari perencanaan program pembangunan

dapat di bentuk atau diciptakan. Hal ini sangat tergantung pada kondisi

masyarakat setempat, baik kondisi social, budaya, ekonomi, maupun tingkat

pendidikannya.



Menurut Riady (2003:322) Langkah-langkah di dalam mengajak peran

serta masyarakat secara penuh di dalam pembangunan dapat dilakukan dengan

jalan:

1. Merumuskan dan menampung keinginan masyarakat yang akan di
wujudkan melalui upaya pembangunan.

2. Dengan dibantu oleh pendamping atau narasumber atau lembaga
advokasi masyarakat, dibuatkan alternative perumusan dari berbagai
keinginan tersebut.

3. Merancang pertemuan seluruh masyarakat yang berminat dan
berkepentingan yang membicarakan cost dan benefit dari pelaksanaan
pembangunan ini.

4. Proses perencanaan program pembangunan dan pembiayaan
pembangunan serta rencana pelaksanaan pembangunan dilangsungkan
beberapa kali dan melibatkan seluruh instansi maupun pemeran
pembangunan yang terkait.

5. Melaksanakan program pembangunan disertai dengan pemantauan dan
pengawasan pelaksanaan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan sangat menentukan

tercapainya hasil perencanaan yang baik. Karena masyarakat sebagai unsur dalam

pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus mamahami apa yang

dibutuhkannya. Disamping masyarakat seharusnya diberi kepercayaan oleh

pemerintah dalam pembangunan, sehingga mereka merasa bertanggung jawab dan

merasa memilki program pembangunan tersebut.

2.4 Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri Pedesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah

salah satu wujud nyata dari perberdayaan terhadap masyarakat yang dilakukan

oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan

memberdayakan masyarakat yang dimiliki ekonomi lemah sehingga diharapkan

masyarakat dapat merubah kehidupan ekonomi dan pola pikir mereka dengan

adanya program tersebut.



PNPM Mandiri ini merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk

mengentaskan kemiskinan, dimana kebijakan ini menyangkut khalayak ramai

yang sering disebut dengan kebijakan publik. Sesuai dengan pedoman umum,

PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang menjadi

landasan atau racun dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang

akan di ambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM

Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu meliputi :

1. Bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya
memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya
pembangunan manusia dari pada pembangunan fisik semata.

2. Otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri
secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa inventarisasi negative dari
luar.

3. Desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada
masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan
kewilayahan yang bersumber dari pemerintah daerah sesuai dengan
kapasitas masyarakat.

4. Berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang
diambil berpihak kepada masyarakat miskin.

5. Partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau
alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi,
perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan
sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.

6. Kesetaraan dan keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki maupun
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.

7. Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan
secara musyawarah dan mufakat.

8. 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.



9. Prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan
mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan
kemiskinan.

10. Keberlanjutan adalah dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan
pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian
dan pemeliharaan kegiatan telah mempertimbangkan sistem
pelestariannya.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dapat diklasifikasikan atas 5 jenis kegiatan

yaitu :

1. Kegiatan pendidikan masyarakat.
2. Kegiatan kesehatan masyarakat.
3. Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).
4. Kegiatan sarana dan prasarana sosial ekonomi.
5. Penigkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi.

Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan

adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau
angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik.

2. Pembangunan / rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat
ibadah.

3. Pembelian senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang
merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obatan terlarang dan lain-
lain).

4. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya.
5. Pembiayaan gaji pegawai negeri.
6. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak dibawah usia

kerja.
7. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan

barang-barang yang mengandung tembakau.
8. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan

sebagai cagar alam, kecuali ada izin tertulis dari instansi yang mengelola
lokasi tersebut.

9. Kegiatan pengelolaan tambang atau pengambilan dan penggunaan
terumbu karang.

10. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai
yang mengalir dari atau menuju negar alain.

11. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai.



12. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih
dari 50 (Ha).

13. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha.
14. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan

kapasitas besar, lebih dari 10.000 Meter kubik.
15. Jenis kegiatan yang lainnya termasuk pada kegiatan/proyek yang

bermasalah dan tidak termanfaatkan secara maksimal.

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya

pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah diterapkan di dalam PNPM

Mandiri Perdesaan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab

berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa :

1. Sanksi masyarakat yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan
dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan
secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan.

2. Sanksi hukum yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan.
3. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau

desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM Mandiri Perdesaan
dengan baik seperti : menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana
atau wewenang penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara
atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan
dimasukkan sebagi kecamatan bermasalah sehingga dapat di tunda
pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk
tahun berikutnya.

Sebelum melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dalam

pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan,

terlebih dahulu mengetahui indikator keberhasilan yang ingin dicapai dalam

program PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, adapun indikator  yang digunakan

yakni:

1. Indikator Perencanan
Digunakan untuk mengukur jumlah sumber daya (dana atau anggaran,
SDM, peralatan/sarana-prasarana, materil lainnya) serta keikutsertaan
dalam penggalian gagasan, keaktifan dalam menyampaikan



usulan/ideyang digunakan untuk mencapai tujuan program PNPM
Mandiri Perdesaan.

2. Indikator Proses
Untuk menggambarkan perkembangan/aktivitas yang dilakukan/terjadi
dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan yakni Kesediaan
dalam meluangkan waktu/dan tenaga.Kesediaan dalam menyediakan
bahan/materi.

3. Indikator Pemeliharaan.
Untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan,
sejauhmana terlaksana sesuai rencana.Untuk menggambarkan hasil nyata
dari keluaran suatu kegiatan.Digunakan untuk mengetahui sejauh mana
pencapaian tujuan umum dari program PNPM Mandiri Perdesaan Seperti
keaktifan dalam pemeliharaan hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

2.5 Konsep Islam Tentang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam adalah

merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara

mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang

menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun

kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat. Oleh karena itu hal ini tidak

mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu

sendiri. Dan tentu saja kesemuanya itu hanya akan dapat tercapai apabila

pemberdayaan dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan dan bertahap.

Sebagai sebuah ajaran yang bersifat Rabbaniyyah yang tidak akan lekang

oleh zaman, dan senantiasa menjadi solusi atas segala bentuk tantangan zaman,

Islam menawarkan konsep pembangunan masyarakat yang bermula pada

pembangunan jiwa/karakter pribadi-pribadi manusia yang dalam teori

pembangunan/pemberdayaan masyarakat dikenal sebagai pendekatan

pembangunan yang berpusat pada manusia (People Centered Development). Akan

tetapi yang menjadi pembeda dari konsepsi pendekatan People Centered



Development konvensional dengan ajaran islam adalah pada komposisi dan

muatan-muatan pemahaman yang diinternalisasikan pada diri/individu manusia.

Dalam ajaran islam, muatan-muatan yang diinternalisasikan tersebut meliputi

aspek Akidah, Ibadah, dan Akhlak dalam komposisi yang seimbang.

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi pusat

perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini di berbagai negara. Sebab

pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam

rangka meningkatkan ekonomi sosial dan transformasi budaya. Dalam rangka

mendukung tumbuhnya partisipasi masyarakat maka pemberdayaan terhadap

masyarakat baik secara politik, sosial, ekonomi menjadi suatu hal yang harus

dilakukan. Dalam konteks pengembangan masyarakat Islam hal tersebut sejalan

dengan apa yang telah dikemukakan oleh Imang Mansur Burhan yang

mendefinisikan pemberdayaan umat atau masyarakat sebagai upaya

membangkitkan potensi umat Islam kearah yang lebih baik dalam kehidupan

sosial, politik maupun ekonomi. Sedangkan Amrullah Ahmad (dalam Nanih

Mahendrawati, 2001)menyatakan bahwa Pengembangan Masyarakat Islam adalah

sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah

ummah dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan dalam perspektif Islam.

Dengan demikian pengembangan atau pemberdayaan masyarakat Islam

merupakan model empiris pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam

dimensi amal saleh (karya terbaik), dengan titik tekan pada pemecahan masalah

yang dihadapi masyarakat. Sasaran individual yaitu setiap muslim, dengan

orientasi sumber daya manusia, sasaran komunal adalah kelompok atau komunitas



muslim dengan orientasi pengembangan sistem masyarakat. Dan sasaran

institusional adalah organisasi Islam dan pranata sosial kehidupan dengan

orientasi pengembangan kualitas dan Islamitas kelembagaan. Untuk dapat

mencapai sasaran yang diinginkan maka pemberdayaan dalam konteks

pengembangan masyarakat Islam harus dilakukan secara terus menerus,

berkelanjutan dengan melalui sebuah proses dan tahap-tahap tertentu. Oleh karena

itu, tulisan ini akan membahas bagaimana konsep pemberdayaan dalam konteks

pengembangan masyarakat Islam, bidang apa saja yang dianggap prioritas untuk

segera diberdayakan dan bagaimana tahap-tahap pelaksanaannya.

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target mampu

untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Pemberdayaan yang

merupakan sebagai perubahan atau pembaharuan yang telah dijelaskan sangat

ditentukan oleh sejauh mana usaha-usaha yang di lakukan mampu

mentransformasikan kelamahan menjadi kekuatan dan bahaimana

mentransformasikan segala potensi menjadi kekuatan pendorong perubahan.

Islam sebagai rahmatan Lil'alamin telah mengatur tentang kewajiban

berusaha bagi setian orang yang ingin maju. Firman Allah swt dalam surat Ar-Rad

ayat 11:








Artinya : Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka merubah keadaan  yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S Ar-
Rad : Ayat 11).

Dari ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa dalam kehidupan

sehari-hari Allah swt, telah menjanjikan bahwa nasib seseorang dalam kehidupan

ini ditentukan oleh dirinya sendiri dan walaupun dalam pekerjaan hendaknya kita

bisa banyak orang. Apa yang kita perbuat atau kita lakukan akan memberikan

hasil sesuai dengan usaha yang kita lakukan, walaupun itu adalah hal kebaikan

maupun keburukan, sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Zalzalah ayat 7-8

berikut ini :







Artinya : 7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun,
niscaya dia akan melihat (balasan) nya.8.  Dan barangsiapa yang
mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan
melihat (balasan) nya pula. ( Q.S Al-Zalzalah : ayat 7-8).

2.6 Defenisi Konsep

Untuk menghindari kesalah pahaman penafsiran dalam penelitian ini,

maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang

berhubungan dengan penelitian ini antara lain yaitu :

a. Efektifitas adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas seperti yang

diinginkan organisasi sehingga efektifitas pelaksanaan dapat tercapai.

Efektifitas dapat di ukur dari tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dan

rasa keterikatan pada pelaksanaan.



b. Pemberdayaan masyarakat adalah merupakan upaya membangkitkan

segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan melalui perwujudan

petensi kemampuan yang mereka miliki.

c. Pembangunan adalah upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu

bangsa, Negara, dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan

nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju

masyarakat modern.

d. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah

salah satu wujud nyata dari pemberdayaan terhadap masyarakat yang

dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mengurangi angka

kemiskinan dan memberdayakan masyarakat yang memiliki ekonomi

lemah sehingga diharapkan masyarakat dapat merubah kehidupam

ekonomi dan pola pikir mereka dengan adanya program tersebut.

e. Konsep Islam Tentang Pemberdayaan Masyarakat adalah merupakan

sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara

mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik

yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia

maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.



2.7 Kerangka Pemikiran

Keputusan Mentri Koordinasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat No. 25 Tahun 2007
Tentang Pedoman Umum PNPM Mandiri

PNPM MANDIRI
PERDESAAN

Pelaksanaan

- Sosialisasi dan penyebaran
informasi program.

- Proses Partisipatif Pemetaan
Rumah tangga miskin dan
Pemetaan sosial.

- Perencanaan Partisipatif di
tingkat Dusun, Desa dan
Kecamatan.

- Seleksi / prioritas kegiatan di
tingkat desa dan kecamatan.

- Masyarakat melaksanakan
kegiatan mereka.

- Akuntabilitas dan laporan
perkembangan.

Efektifitas

Kepuasan

Masyarakat



2.8 Konsep Operasional

Konsep Operasional merupakan unsur-unsur yang memberikan bagaimana

cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat

diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisa dari

variabel tersebut. (Singarimbun, Andika :1995).Sebelum melakukan pemantauan,

pengawasan, dan evaluasi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan, terlebih dahulu mengetahui indikator keberhasilan

yang ingin dicapai dalam program PNPM Mandiri Perdesaan tersebut, adapun

indikator  yang digunakan yakni :

Variabel Indikator Sub Indikator

Efektifitas
Pelaksanaan PNPM
Mandiri Perdesaan.
(Petunjuk Teknis
Operasional PNPM
Mandiri Perdesaan).

a Perencanaan a. Perencanaan Kualitas Sumber
Daya.

b. Perencanaan Kegiatan
c. Sumber Dana
d. Penyaluran Dana
e. Ketersediaan sarana dan prasarana.
f. Ketepatan waktu

b Proses a. Proses Pelaksanaan kegiatan
b. Tingkat kemudahan
c. Tingkat kedisiplinan
d. Tingkat keamanan
e. Partisipasi masyarakat dalam

pelaksanaan kegiatan
f. Partisipasi masyarakat dalam

penyediaan bahan/materi kegiatan

c Pemeliharaan a. Hasil pelaksanaan program kegiatan
program SPP.

b. Hasil pelaksanaan program kegiatan
sarana dan prasarana.

c. Melihat keaktifan SDM dalam
pemeliharaan hasil pelaksanaan
kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

d. Kepuasan masyarakat


