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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Pemerintah

Pembuatan kebijakan merupakan semua tahap dalam siklus hidup

kebijakan.Siklus hidup atau tahap-tahap dari suatu kebijakan pada dasarnya yaitu

dimulai dari perumusan masalah, identifikasi alternatif, implementasi kebijakan dan

kembali pada perumusan masalah.

Budi Winarno ( dalam Miftah Thoha 2002:15-17 ), mengutip pendapat

beberapa pakar sebagai berikut.

1. Carl Friedrich (1963) melihat, bahwa kebijakan adalah arah tindakan yang

diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan

dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau

maksud tertentu

2. Richard Rose (1969) berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian

kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-

konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, bukan keputusan yang

berdiri sendiri-sendiri.

3. Robert Eyestone (1971) membuat definisi yang sangat luas, yaitu bahwa

kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan

lingkungannya.
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4. Thomas R. Dye (1975) mengatakan, bahwa kebijakan adalah apapun yang

dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

5. James E. Anderson (1979) berpendapat, bahwa kebijakan adalah arah

tindakan yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seseorang atau

beberapa aktor guna mengatasi suatu masalah.

6. Amir Santoso (1993) mengkategorikan pendapat para ahli ke dalam dua

kelompok: pertama, bahwa semua tindakan pemerintah adalah kebijakan

publik. Kedua, bahwa kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang

mempunyai tujuan dan maksud tertentu dan memiliki akibat yang dapat

diramalkan.

Tuntunan pembangunan di indonesia , menuntut kita tidak boleh hanya diam

bahkan kita harus berusaha meningkatkan keterampilan ataupun tindakan untuk dapat

mewujudkan pembangunan sehubungan dengan hal tersebut pemecahan masalah

perlu dilakukan bahwa pemecahan masalah dapat mengantisipasi perubahan-

perubahan yang begitu cepat dengan suatu langkah melakukan sebuah tindakan atau

kebijakan.

Proses dalam memecahkan suatu masalah-masalah publik menurut Dunn ( dalam

Dydiet Hardjito,2013:18 ) antara lain:

1. penetapan agenda kebijakan

2. adopsi kebijakan

3. implementasi kebijakan

4. evaluasi kebijakan



12

James Anderson ( dalam Dydiet Hardjito,2013:18 ) sebagai pakar kebijakan

publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

1. formulasi masalah

2. formulassi kebijakan

3. penentuan kebijakan

4. implementasi kebijakan

5. evaluasi kebijakan

Van Meter dan Van Horn, ( dalam Dydiet Hardjito,2013:20 ) memberikan

definisi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam

keputusan kebijakan.

Jadi kesimpulan yang telah dirumuskan dia atas, kebijakan adalah suatu

tindakan dan keputusan pemerintah yang mempunyai maksud tertentu guna untuk

mengatasi masalah.

Implementasi kebijakan adalah tahap dimana kebijakan yang telah

dilegitimasi dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan

memobilisasikan sumber dana dan sumber daya lainnya. Implementasi kebijakan

tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternative atau unit birokrasi

yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan

dari target group, namun lebih jauh dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan
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politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan

pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan

2.2 Administrasi Pembangunan

Sondang P Siagian ( 2007:4 ) Administrasi pembangunan mencangkup dua

pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan

proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan

oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan

pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu

negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).

Miftah Thoha ( 2002:21 ), mengatakan administrasi pembangunan adalah

sebagai suatu usaha untuk perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik

berdasarkan norma-norma tertentu melalui pendayaan sumberdaya. Seluruh potensi

sumberdaya perlu digali, dikembangkan, dan didayagunakan sebaik-baiknya.

Dapat disimpulkan batasan pengertian atau definisi kerja dari administrasi

pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk

bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi

kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka

pencapaian tujuan akhirnya.

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha perubahan untuk menuju

keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu melalui pendayagunaan
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sumberdaya. Seluruh potensi sumberdaya perlu digali, dikembangkan dan

didayagunakan.

Menurut Mustopadidjadja AR ( dalam Haryono Sudriamunawar,2012:35 )

administrasi pembangunan didefenisikan sebagai suatu ilmu dan seni tentang

bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi negara dilakukan sehingga sistem

administrasi mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan

pembangunan secara efektif dan efisien.

Ciri-ciri kegiatan pembangunan ialah dilaksanakan secara sadar,

komprehensif, terencana, bertahap dan berkesinambungan.Pembangunan nasional

diarahkan pada pencapaian tujuan akhir bangsa yang bagaimana dirumuskan dan

ditujukan pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.Penyelenggaraan

memerlukan suatu sistem administrasi yang handal dalam arti mampu mengambil

sembilan langkah secara tepat. Sembilan langkah yaitu:

1. Penumbuhan motivasi untuk membangun.

2. Perumusan dan pengambilan keputusan politik.

3. Peletakan dasar hukum.

4. Perumusan dasar pembangunan nasional.

5. Merinci rencana menjadi program kerja.

6. Penentuan proyek-proyek pembangunan.

7. Implementasi kegiatan pembangunan.

8. Penilaian hasil-hasil yang dicapai.

9. Penciptaan dan penggunaan suatu system umpan balik.
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Pembangunan ekonomi menempati skala teratas dalam keseluruhan

kebijaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan nasional, sebenarnya secara

implicit sesungguhnya berarti bahwa pembangunan ekonomi suatu Negara harus

berhasil.Berbagai alasan fundamental untuk mengatakan demikian yaitu:

Pertama,untuk mengentaskan kemiskinan.Mengentaskan kemiskinan antara

lain berarti bahwa tidak ada warga negara yang tidak mampu memuaskan berbagai

kebutuhan primernya secara wajar. Pengentasan kemiskinan harus berarti

peningkatan mutu hidup. Peningkatan mutu hidup menyangkut berbagai segi lain

yang bukan berupa segi ekonomis, seperti peningkatan kemampuan untuk

menuanaikan kewajiban sosial, menyekolahkananak, pengobatan dalam hal seseorang

dan anggota keluarganya diserang penyakit, tersedianya dana untuk rekreasi, serta

peningkatan kemampuan menabung. Singkatnya menjadikan para warga negara

menjadi insan yang mandiri.

Kedua,menghilangkan kesenjangan sosial.Merupakan kenyataan yang tidak

dapat disangkal bahwa di masyarakat, terdapat segelintir manusia yang sangat kaya di

samping para warga negara yang tergolong tidak mampu.Berarti adanya kesenjangan

sosial.Pembangunan ekonomi harus berhasil untuk menghilangkan atau paling sedikit

memperkecil kesenjangan tersebut.Berbagai cara yang ditempuh untuk mengurangi

kesenjangan sosial antara lain yaitu penciptaan lapangan kerja dengan orientasi

penyelenggaraan bisnis hendaknya tidak semata-mata padat modal. Ada tempat untuk

menjalankan usaha dengan pendekatan padat karya.Dengan demikian dunia usaha

turut berperan aktif dalam mengatasi pengangguran yang menjadi salah satu sumber
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kesenjangan sosial termasuk dengan cara menggunakan tenaga kerja yang bermukim

di sekitar perusahaan jika tersedia tenaga kerja setempat yang memenuhi persyaratan

organisasi atau perusahaan .cara mengatasi kesenjangan sosial selanjutnya yaitu

dengan meningkatkan mutu kekaryaan dengan memperlakukan pekerja secara

manusiawi di tempatkerja.

2.3 Mikro Ekonomi

Maria ( 2008:83-86 ) Mikro ekonomi adalah sebagai suatu bidang studi dalam

ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan

perekonomian yang bertujuan baru yang mengarahkan pada pendirian lembaga

keuangan yang mampu memberikan bantuan untuk mengentaskan kemiskinan.

Kredit mikro mengakui kepandaian, kebutuhan dan kemampuan mereka

dalam mengembalikan pinjaman seakan kredit mikro mampu memenuhi kebutuhan

mereka, kredit mikro lebih mementingkan pinjaman guna untuk memudahkan akses

kredit berikutnya, pada dasarnya kredit mikro dibangun atas dasar prinsip yang

berhubungan dengan metode-metode marketing, yang diterapkan oleh bank dan

perusahaan. Metode ini bukanlah metode baru, penerapannya terhadap orang-orang

miskin benar-benar  sebuah revolusi. Dengan prinsip-prinsip yang diterapkan cukup

mendasar antara lain :

1. Penyesuain pinjaman terhadap kebutuhan nasabah. Jumlah pinjaman

rendah, prosedur sederhana, dan jangka waktu pembayaran yang cepat.

2. Sistem pribadi yang memperhitungkan ketiadaan barang-barang dan dana

pribadi pada masyarakat sasaran.
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3. Penagih juga disesuaikan berdasarkan karakteristik nasabah melalui batas

waktu pembayaran yang pendek dan sering.

4. Penutupan biaya oleh bunga supaya mendapatkan ototnomi keuangan

dengan jangka waktu yang relatif pendek.

2.4 PNPM Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri

dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri

wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk

mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program

Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil Beberapa

keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi

kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil

menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan

kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinva

kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk

memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber

daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi

masalah kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah:

1. peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.

2. pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
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3. pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal.

4. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dari ekonomi

masyarakat.

5. pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang

dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin

sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta

mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan

strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan

pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri

Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan yaitu

tercapainya kemandirian dan keberlanjutan. setelah tahapan pembelajaran dilakukan

melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

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 khusus  PNPM MANDIRI meliputi:

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya

masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan

keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian

pembangunan, dengan maksud dalam proses pelaksanaan program PNPM
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Mandiri melibatkan masyarakat sebagai pelaku sekaligus pelaksana dari suatu

program tersebut.

2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan

mendayagunakan sumber daya lokal, dengan maksud masyarakat mampu

memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di sekitar lingkungan menjadi

sebuah karya yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi

pengelolaan pembangunan partisipatif. Maksudnya program yang diberikan

mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan pemerintah desa yang

berkelanjutan.

4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang

diprioritaskan oleh masyarakat, maksudnya memberikan wadah atau tempat

apa yang dibutuhkan oleh desa seperti di bidang pendidikan. pembangunan

gedung belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mencerdaskan anak

bangsa,adapun pembangunan lainnya dibidang kesehatan menyediakan

pembangunan posyandu dan pembangunan di bidang lainnya yang sangat

dibutuhkan dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir. Adapun yang dimaksud dari

program tersebut yaitu masyarakat mampu mengelola koperasi demi

tercapainya kesejahteraan masyarakat yang mandiri.
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6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa, maksudnya

program PNPM mengharapkan pelaku-pelaku yang dibentuk dari antar desa

dapat saling bekerja sama dalam pembangunan desa.

7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan

dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan, program melibatkan dari

beberapa kepala pemerintahan untuk ikut serta dan bekerjasama dan

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program yang akan dilakukan.

Sehingga diharapkan dapat menghasilkan terlembaganya sistem pembangunan

partisipatif di desa dan antar desa, terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan

desa dalam memfasilitas pembangunan partisipatif, Berfungsi dan bermanfaatnya

hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan bagi masyarakat, Terlembaganya

pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan

akses ekonomi terhadap RTM, Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa

dalam pengelolaan pembangunan, Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama

para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Keluaran Program PNPM Mandiriyaitusebagaiberikut:

a. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumahtangga 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 memfasilitas,

pembangunan partisipatif.
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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 kerjasama antar desa dalam pengelolaan

pembangunan.

g. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku

kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Sesuai dengan Pedoman Umum, 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 tersebut diyakini

mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip itu

meliputi:

a. Bertumpupada 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.



22

c. Desentratisasi. 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 dengan

memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil.

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
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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.

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.

Adapun sasaran PNPM Mandiri Perdesaansebagai berikut :

1. Lokasi Sasaran:

Lokasi Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan

perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap

dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah

dalam PPK/PNPM Mandiri Perdesaan.

2. Kelompok Sasaran:

a. Masyarakat miskin di perdesaan,

b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan,

c. Kelembagaan pemerintahan lokal.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama

Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai
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bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh

Pemerintah Pusat dan Daerah.

1. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan

Sumber dana berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD).

c. Swadaya masyarakat.

d. Partisipasi dunia usaha.

2. Kriteria Alokasi

Alokasi dana BLM per kecamatan ditetapkan oleh pemerintah dengan

mempertimbangkan jumlah dan distribusi penduduk serta jumlah orang

miskin.

Mekanisme pencairan dana BLM dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif bantuan PNPM (BPNPM) yang

dikelola oleh UPK diatur sebagai berikut.

a. Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan

yang diatur dalam Peraturan Direktur Jendera Perbendaharaan, Depkeu.

b. Pencairan dana yang berasal dari Pemerimah Daerah, dilakukan melalui

mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah

c. Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatur dalam peraturan Dirjen

PMD, Depdagri.
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d. Penerbitan SPP harus dilampiri dengan berita acara hasil pemeriksaan

terhadap kesiapan lapangan yang dilakukan fasilitator kecamatan.

e. Dana yang berasal dari APBD harus dicairkan terlebih dahulu ke

masyarakat, selanjutnya diikuti dengan pencairan dana yang berasal dari

APBN.

f. Besaran dana BLM dari APBD yang dicairkan ke masyarakat harus utuh

tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya.

Kebutuhan biaya operasional kegiatan TPK/desa dan UPK bertumpu pada

swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut diberikan

bantuan stimulan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dana operasional UPK

sebesar maksimal dua persen (2%) dari dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang

dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana operasional TPK/ desa maksimal tiga

persen (3%) dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan sesuai hasil

Musyawarah Antar Desa Penetapan Kegiatan menurut Surat Penetapan Camat (SPC)

untuk desa yang bersangkutan.

Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan merupakan ketentuan-ketentuan

pokok yang digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam

melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan

pelestarian. Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan dimaksudkan untuk mencapai

tujuan secara lebih terarah.

Ketentuan dasar meliputiPNPM Mandiri Perdesaan :

1. Desa Berpartisipasi
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Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak

berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. 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 des-desa tersebut

menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa clusterPenggabungan tersebut

didasarkan atas kesepakatan desa-desa dengan mempertimbangkan kedekatan

wilayah. Proses pembentukan desa cluster dilakukan dalam MAD Sosialisasi.

2. Kriteria dan Jenis Kegiatan

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan

yang memenuhi kriteria:

a. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin

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 :
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a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang

dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara

ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin

b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.

termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat

(pendidikan nonformal)

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).

Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan

BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis

kegiatan/ satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan.Tiga usulan

dimaksud adalah:

a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan

kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan

kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh

musyawarah desa khusus perempuan

b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang

ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan

SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi
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maksimal perdesa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan

kelompok.

c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas

hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas atau

ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa

perencanaan.

Jika usulan non-SPP dari musyawarah khusus perempuan sama dengan usulan

musyawarah desa campuran, maka kaum perempuan dapat mengajukan usulan

pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan dan musyawarah desa perencanaan tetap

tiga.

Maksimal nilai satu usulan kegiatan yang dapat didanai BLM PNPM

Perdesaan adalah sebesar Rp 350 juta.Usulan kegiatan pendidikan atau kesehatan

harus mempertimbangkan rencana induk dari instansi pendidikan atau kesehatan di

kabupaten.

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan

sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program. Swadaya masyarakat

merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri

Perdesaan. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun

material pada saat pelaksanaan kegiatan. Dasar keswadayaan adalah kerelaan

masyarakat, sehingga harus dipastikan bebas dari tekanan atau keterpaksaan.

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah yang

dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihakan memberi makna
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berupa upaya pemberian kesempatan bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan

dasar, ekonomi, dan politik serta mengakses aset produktif.

Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan. PNPM Mandiri

Perdesaan mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai pengambil

keputusan dan pelaku pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian.

Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai.

Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan

adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan

bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik,

b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat

lbadah,

c. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain

yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan

lain-lain),

d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya,

e. Pembiayaan gaji pegawai negeri,

f. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia

kerja,

g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan atau penjualan

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

sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola

lokasi tersebut,

i. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan

terumbu karang,

j. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai

yang mengalir dari atau menuju negara lain,

k. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai

l. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih

dari 50 Hektar (Ha),

m. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dan 50 Ha,

n. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan

kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik,

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan adanya

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

Mandiri Perdesaan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab

berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

Sanksi dapat berupa :

a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan

dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan

secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan,
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b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku,

c. 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 sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda

pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk

tahun berikutnya.

Dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga dan pemerintahan

lokal menuju kemandirian, maka:

a. Di setiap desa dipilih, ditetapkan, dan dikembangkan: Kader

Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K dengan

kualifikasi teknik dan pemberdayaan), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim

Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Pemantau, dan Tim Pemelihara.

b. Di kecamatan dibentuk dan dikembangkan :Badan Kerja sama Antar

Desa (BKAD), Tim Verifikasi, UPK, Badan Pengawas( UPK BPUPK)

dan Pendamping Lokal (PL).

c. Diadakan pelatihan kepada pemerintahan, desa meliputi pemerintah

desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau bentuk kegiatan

yang dapat menunjang pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Pelatihan yang
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akan diadakan di antaranya meliputi: penyusunan peraturan desa

pengawasan terhadap pelaksanaan, pemerintahan, dan pembangunan.

Pengelolaan penanganan masalah dan perencanaan kegiatan

pembangunan yang partisipatif.

d. Dilakukan kategorisasi tingkat perkembangan kelembagaan hasil

PPK/PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan agar masyarakat

dapat mengetahui perkembangan pembentukan, tahapan pengakaran,

dan tahapan pengembangan.

Organisasi kerja yang dibangun, pada awalnya adalah lembaga-lembaga di

desa dan antar desa yang dibentuk untuk kebutuhan fungsional program. Dalam

PNPM Mandiri Perdesaan, organisasi kerja tersebut diharapkan mampu mengelola

secara mandiri atas hasil-hasil program. baik yang telah dikerjakan melalui PPK

maupun yang dikerjakan melalui PNPM Mandiri Perdesaan. Untuk mencapai

kemampuan ini perlu dilakukan kebijakan penataan kelembagaan. Kebijakan

penataan menyesuaikan perkembangan yang terjadi di lapangan dan kebijakan serta

peraturan perundangan yang ada.

Penataan sebagaimana di atas memadukan aspek statuta dan Payung huku.

Statuta menuntaskan status hak milik keterwakilan dalam delegasi serta lingkup

kewenangan untuk merepresentasikan kepentingan masyarakat.

Pokok-pokok kebijakan penataan organisasi kerja/kelembagaan masyarakat

desa dan antar desa dalam kaitan PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut
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a. Kebijakan diarahkan kepada kebutuhan pelestarian dan pengembangan hasil-

hasil program,

b. Pembentukan BKAD dan penetapan Anggaran Dasar dan Angggaran Rumah

Tangga (AD/ART),

c. Penetapan kedudukan UPK dalam wadah BKAD,

d. Pola hubungan UPK dalam bentuk kesepakatan kerja sama antar desa melalui

BKAD,

e. Pola hubungan BKAD dengan lembaga-lembaga lain di desa dan antar desa,

f. Penguatan organisasi UPK dalam menjalankan peran dan fungsinya.

g. UPK dan Badan Pengawas UPK (BP-UPK) dalam menjalankan fungsinya

wajib mempunyai standar prosedur operasional. Standar prosedur dibuat dan

dikembangkan mengacu kepada AD/ART BKAD yang telah ditetapkan oleh

MAD sesuai dengan fungsi yang dijalani. UPK memiliki fungsi pokok dan

fungsi pengembangan. Fungsi pokok UPK adalah dalam hal pengelolaan

perguliran dan pengelolaan teknis program. Fungsi pengembangan UPK

adalah dalam hal pembinaan kelompok, penanganan pinjaman bermasalah.

BP-UPK memiliki fungsi sebagai pengawas teknis dan pemeriksa keuangan

UPK, TPK dan kelompok usaha ekonomi/SPP.

h. Kelompok usaha ekonomi dan SPP selanjutnya akan dibagi menjadi dua jenis

kelompok, yakni kelompok usaha bersama dan kelompok simpan pinjam.

Pembagian ini merupakan langkah penguatan kapasitas lembaga kelompok

usaha ekonomi dan SPP,
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i. Penguatan kelembagaan kelompok masyarakat (Pokmas) yang dilaksanakan

dengan strategi pendampingan yang bersifat paitisipatif, kolektif, dan

representatif.

2.5 Landasan Al-Quran

Aplikasi Wahyu lllahi dalam Pembangunan Masyarakat Desa bahwa Manusia

adalah khalifah Tuhan, dimana dalam melaksanakan tugasnya diberikan perlengkapan

yaitu waliyu Illahi, akal dan alam. Dua hal yang dituntut dari manusia sebagai

kahlifah :

1. la dengan akalnya memahami kandungan waliyu Illahi sebagai pedoman,

petunjuk, pemisah yang benar dan yang salah

2. Dengan akalnya ia harus mampu memahami seluk beluk hal yang

bersangkutan dengan alam ini baik manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan

maupun kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Dengan kata lain, seorang khalifah harus memiliki kesadaran ideologis

(pemahaman wahyu Illahi) dan kesadaran sosial (pemahaman alam) untuk melahirkan

dan menumbuhkan kesadaran berjuang merubah situasi dan kondisi, membina dan

memakmurkan alam ini atas petunjuk wahyu Illahi demi kesejahteraan dan

kebahagiaan isinya.

Proses Turunnya wahyu Illahi diturunkan secara berangsur-angsur dalam

masa 22 tahun 2 bulan 22 hari. Hikmah diturunkan secara berangsur-angsur itu ialah :

a. Agar lebih dimengerti dan dilaksanakan
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b. Turunnya sesuatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akan

lebih mengesankan dan lebih berpengaruh di dalam hati.

c. Memudahkan penghafalan

d. Diantara ayat-ayat itu ada yang merupakan jawaban.

Aplikasi Wahyu Dalam Pembangunan Masyarakat Desa memilih

keterampilan untuk menggali dan memahami wahyu sebagai petunjuk untuk

diaplikasikan menjawab tantangan situasi dan kondisi dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat desa harus memahami, terampil dalam merumuskan apa problema-

problema hidup mereka dan kemudian terampil memecahkan problema tersebut atas

dasar petunjuk wahyu. Dari aspek sosial kemasyarakatan. masyarakat desa harus

mampu merumuskan bahwa pembangunan desa adalah problema bagi mereka.

Kemudian mereka carikan petunjuk untuk mengatasi problema tersebut di dalam Al-

Qur'an dan ditemukan QS. Almaidah :2 "Bertolong menolonglah kamu di dalam

berbuat kebajikan dan takwa...."

Pembangunan masyarakat Adalah suatu proses dimana anggota masyarakat

desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian

merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka

tersebut. Dalam Pembangunan masyarakat desa yang memiliki tujuan diantaranya :

1. Tujuan hakiki :Keridhoan Allah SWT.

2. Tujuan Pribadi muslim paripurna, yaitu yang memahami Islam dalam

berbagai aspeknya serta mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari

dan masyarakat sejahtera yang memperoleh maghfiroh Allah SWT.
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"Bergotong royonglah dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan janganlah bergotong

royong dalam berbuat dosa dan permusuhan" (Al maidah : 2).

Perencanaan dan kerjasama atau gotong royong untuk memecahkan berbagai

macam problema, maka mereka akan memperoleh pengalaman bahwa dengan

bergotong royong itu akan dapat menggarap hal-hal yang lebih banyak dan lebih

efektif daripada cara perseorangan. Pelaksanaan pembangunan yang perlu sekarang

masyarakat ikut aktif dalam pembangunan sebagai penentu keberhasilan

pembangunan.

2.6 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang

kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Berdasarkan latar belakang masalah

diatas, serta dihubungkan dengan teori-teori yang relevan, maka dapat ditarik sebuah

hipotesis sebagai berikut: “Diduga Pelaksanaan PNPM Mandiri dalam

Pembangunan di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak belum berjalan optimal”.

2.7 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk

menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang

menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.

Berdasarkan uraian konsep diatas dapat dirumuskan definisi konsep pada

karya ilmiah yang berjudul “Analisis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
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(PNPM) Mandiri Dalam Pembangunan di Desa Jati Baru Kecamatan Bunga Raya

Kabupaten Siak”. Adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah adalah suatu tindakan dan keputusan pemerintah

yang mempunyai maksud tertentu guna untuk mengatasi masalah.

2. Administrasi Pembangunan adalah sebagai suatu usaha untuk merubah

untuk maju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu

melalui pendayaan sumberdaya.

3. Mikro ekonomi adalah sebagai suatu bidang studi dalam ekonomi yang

menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan

perekonomian yang bertujuan baru yang mengarahkan pada pendirian

lembaga keuangan yang mampu memberikan bantuan untuk

mengentaskan kemiskinan.

4. PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan

kemandirian masyarakat miskin pedesaan.

2.8 Variabel

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM) Mandiri Dalam Pembangunan Di Kecamatan Bunga Raya

Kabupaten Siak.

Indikator yang dijadikan penilaian berdasarkan pada penjelasan Petunjuk

Tekhnis Operasional ( PTO ) PNPM Mandiri yang berupa:

1. Tujuan program
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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 dayalokal

c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi

pengelolaan pembangunan partisipatif

d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang

diprioritaskan oleh masyarakat

e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir

f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa

g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam

upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

2. Ketentuan dasar

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
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c. Desentratisasi. 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. Bororientasi 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 dengan memberikan sumbangan

tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil

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
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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

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

3. Ketentuan pendanaan

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

b. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD)

c. Swadaya masyarakat

d. Partisipasi dunia usaha

2.9 Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional variabel dari Pelaksanaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Dalam

Pembangunan Dikecamatan Bungaraya Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Tujuan program yaitu:

1). Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat

miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan



41

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan, 2 ).

Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan

mendayagunakan sumber dayalokal, 3 ). Mengembangkan kapasitas

pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan

partisipatif, 4 ). Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang

diprioritaskan oleh masyarakat,    5 ). Melembagakan pengelolaan dana

bergulir, 6 ). Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa,

7 ). Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya

penanggulangan kemiskinan perdesaan.

2. Ketentuan Dasar yaitu:

1). 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, 2 ). Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah

masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan

bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar, 3 ). Desentratisasi.

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, 4 ). Bororientasi pada masyarakat miskin.

Pengertian prinsip berorientasi pada masyarakat miskin adalah segala
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keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin, 5 ). 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 dengan

memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil, 6 ).

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, 7 ). Demokratis.Pengertian prinsip

demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara

musyarawah dan mufakat, 8 ). 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, 9 ). Prioritas. Pengertian

prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan

mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan

kemiskinan, 10 ). 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.
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3. Ketentuan Pendanaan yaitu :

1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 2 ). Anggaran

Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), 3 ). Swadaya masyarakat, 4 ).

Partisipasi dunia usaha.

Tabel 2.1 Variabel Penelitian

Variabel
Penelitian

Indikator Sub indikator

PNPM Dalam
Pembangunan

1. Tujuan
program

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
dayalokal

c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan
desa dalam memfasilitasi pengelolaan
pembangunan partisipatif

d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar
dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat

e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir
f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya

kerjasama antar desa
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g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku
kepentingan dalam upaya penanggulangan
kemiskinan perdesaan

Ketentuan
Dasar

a. bertumpu pada pembangunan manusia
langsung

b. masyarakat memiliki hak dan kewenangan
mengatur diri secara mandiri dan bertanggung
jawab,tanpa intervensi negatif dari luar

c. 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
e. Partisipasi masyarakat berperan secara aktif dalam

proses atau alur tahapan program dan
pengawasannya mulai dari  tahap sosialisasi,
perencanaan, pelaksanaan, pelestarian kegiatan
dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran,
atau dalam bentuk materil

f. 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

g. masyarakat mengambil keputusan pembangunan
secara musyarawah dan mufakat

h. Transparasi dan akuntabel sehingga pengelolaan
kegiatan dapat dilaksanaakan secara terbuka

i. prinsip prioritas adalah masyarakat memilih
kegiatan yang diutamakan dengan
mempertimbangkan kemendesakan dan
kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan

j. Pembangunan yang berkelanjutan
Ketentuan
Pendanaan

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)

b. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah
(APBD)

c. Swadaya masyarakat
d. Partisipasi dunia usaha
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2.10 Skala Pengukuran

Nazir(2005:127) mengatakan pengukuran adalah penerapan atau pemberian

angka terhadap objek atau fenomena menurut aturan tertentu.

Sugiono (2010:105) mengatakan skala pengukuran merupakan kesepakatan yang

di gunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada

dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan

menghasil data kuantitatif.

Untuk mempermudah dalam menganalisis penelitian dan menghindari salah

pengertian serta pemahaman, maka peneliti mengemukakan teknik pengukuran

variabel yang akan digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Penelitianini

dapat dikatakan :

Sangat Sesuai : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 81%-100% terhadap masing-

masing indikator penelitian.

Sesuai : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 61%-80% terhadap masing-masing

indikator penelitian.

Cukup Sesuai : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 41%-60% terhadap masing-masing

indikator penelitian.
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Tidak Sesuai : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 21%-40% terhadap masing-masing

indikator penelitian.

Sangat Tidak Sesuai :Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam

tabelrekapitulasi berisikan antara 0%-20% terhadap masing-

masing indikator penelitian.

1. Tercapainya tujuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM )

Mandiri dalam menigkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sangat Sesuai :Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 81%-100% terhadap masing-masing

indikator penelitian.

Sesuai :Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 61%-80% terhadap masing-masing

indikator penelitian.

Cukup Sesuai: Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 41%-60% terhadap masing-masing

indikator penelitian.

Tidak Sesuai: Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 21%-40% terhadap masing-masing

indikator penelitian.

Sangat Tidak Sesuai:Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 0%-20% terhadap masing-

masing indikator penelitian.
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2. Ketentuan dasar dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

( PNPM ) Mandiri untuk menunjang kelangsungan pembangunan dalam

masyarakat.

Sangat Sesuai :Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 81%-100% terhadap masing-

masing indikator penelitian.

Sesuai : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 61%-80% terhadap masing-

masing indikator penelitian.

Cukup Sesuai :

Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel  rekapitulasi berisikan

antara 41%-60% terhadap masing-masing indikator

penelitian.

Tidak Sesuai          : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 21%-40% terhadap masing-

masing indikator penelitian.

Sangat Tidak Sesuai : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 0%-20% terhadap masing-

masing indikator penelitian.

3. Ketentuan pendanaan merupakan faktor penunjang dari

pembangunan.
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Sangat Sesuai : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 81%-100% terhadap masing-

masing indikator penelitian.

Sesuai : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 61%-80% terhadap masing-

masing indikator penelitian.

Cukup Sesuai : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 41%-60% terhadap masing-

masing indikator penelitian.

Tidak Sesuai          : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 21%-40% terhadap masing-

masing indikator penelitian.

Sangat Tidak Sesuai: Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 0%-20% terhadap masing-

masing indikator penelitian.


