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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Aspek Kemiskinan 

2.1.1  Definisi dan Ciri-Ciri Kemiskinan 

Kemiskinan adalah suatu rumah tangga dikatakan miskin jika 

konsumsinya tidak mencukupi kebutuhan minimum akan makanan dan non-

makanan dalam arti bahwa pendapatan yang diperoleh anggota keluarga 

yang bekerja tidak cukup untuk dikonsumsi oleh anggota keluarga yang 

menjadi tanggungannya (Faisal Basri,1995: 107). Jika tingkat pendapatan 

kecil, sedangkan jumlah jiwa yang harus ditanggung banyak, berarti sebagian 

besar porsi pendapatan adalah untuk konsumsi sedangkan porsi untuk 

ditabung kecil sekali bahkan tidak ada akibatnya pembentukan modal pada 

rumah tangga miskin sangat rendah sehingga kesempatan untuk 

memperbaiki taraf kehidupan juga sangat terbatas. 

Menurut Nugroho (2002:165), kemiskinan merupakan kondisi 

absolute/relative yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat 

dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi 

kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang 

berlaku dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, kultural atau 

struktural.  

 Kajian teoritis tentang konsep kemiskinan dapat dikaji secara 

mendalam dengan mengklasifikasikan definisi dan mengukur kemiskinan 

dalam empat perspektif (Yustika, 2007). Pertama, pendekatan moneter. 

Pendekatan ini yang paling jamak digunakan untuk mengukur kemiskinan, 

yakni melihat kemiskinan sebagai kekurangan individu untuk mencapai 

tingkat konsumsi (pendapatan) secara minimum, yang biasanya diukur lewat 
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garis kemiskinan. Melalui pendekatan ini, kesejahteraan diukur dari data 

pengeluaran atau pendapatan di bawah level minimum (garis kemiskinan) 

tergolong sebagai warga miskin. 

 Kedua, pendekatan kemampuan. Pendekatan ini, yang salah satu 

pionernya adalah Amartya Sen, menganggap bahwa pembangunan 

seharusnya dilihat sebagai ekspansi dari kemampuan manusia (human 

capabilities), bukan sekadar memaksimilisasikan kegunaan (utility) atau 

proksi atas kegunaan itu, yakni pendapatan. Dengan demikian, pendekatan 

ini menolak konsep pendekatan moneter dan lebih menfokuskan kepada 

indikator kebebasan (freedom) untuk menafkahi nilai-nilai kehidupan itu 

sendiri. Dalam kerangka konseptual ini, kemiskinan didefinisikan sebagai 

pencabutan / kehilangan (deprivation) kemampuan atau kegagalan individu 

untuk mencapai kemampuan dasar/minimal, dimana kemampuan dasar 

(basic capabilities) tersebut tidak lain adalah kapabilitas untuk 

memaksimalisasikan fungsi-fungsi penting individu agar memperoleh level 

kecukupan hidup yang minimal (minimally adequate levels). Beberapa 

indikator yang digunakan adalah harapan hidup, kesehatan, ketangguhan 

tubuh, perasaan (imajinasi), emosi, dan afiliasi (interaksi sosial dan 

perlindungan dari diskriminasi). 

 Ketiga, pendekatan pengucilan sosial. Pendekatan ini populer di 

negara-negara maju (industrialized countries) untuk mendeskripsikan 

terjadinya proses marjinalisasi dan pencabutan hak-hak dasar ekonomi. 

Meskipun kelihatannya hal ini muskil, tetapi dalam realitasnya masih sering 

terjadi di negara maju yang telah menyediakan kesejahteraan secara 

komprehensif. Lebih spesifik, komunitas Uni Eropa, misalnya, mendefinisikan 

pengucilan sosial ini sebagai proses dimana individu atau kelompok secara 

menyeluruh atau parsial dikucilkan dari keterlibatan penuh (full partisipation) 

dalam masyarakat di mana mereka hidup. 



14 

 

 Keempat, perspektif metode partisipasif. Selama ini, baik pendekatan 

moneter maupun kemampuan, melihat kemiskinan sebagai soal yang selalu 

didefinisikan dari pihak luar (externally imposed), tanpa pernah melihat 

kemiskinan dari perspektif kaum miskin sendiri. Secara praktikal, pendekatan 

ini dibagi dalam tiga kategori, yaitu : 

1. Diasosiasikan dengan penentuan diri (self-determination) dan 

pemberdayaan, 

2. Diasosiasikan dengan peningkatan efisiensi program, 

3. Menekankan pada pembelajaran yang saling menguntungkan (mutual 

learning). Tentu saja pendekatan yang terakhir ini rumit untuk 

diaplikasikan karena menyangkut aspek yang multigram, seperti 

sosial, budaya, ekonomi, dan lokalitas lingkungan politik. 

 Angka kemiskinan terbesar lebih banyak ditemukan di daerah 

perkotaan. Menurut Yustika (2002;84) hal ini disebabkan terutama oleh 

adanya urbanisasi prematur, dimana proses industrialisasi dilakukan tanpa 

diiringi dengan kesiapan penciptaan kesempatan kerja yang seimbang 

sehingga perpindahan penduduk dari desa ke kota selalu melampaui tingkat 

penciptaan kesempatan kerja di perkotaan, yang selanjutnya terus menerus 

memperburuk masalah kemiskinan dan penggangguran di perkotaan.  

Secara umum masyarakat miskin ditandai oleh ketidakberdayaan / 

ketidakmampuan : 

1. Tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, 

pendidikan dan kesehatan atau istilahnya basic need deprivation. 

2. Tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha 

produktif / unproductiveness. 

3. Tidak mempunyai kemampuan untuk menjangkau akses sumberdaya 

sosial dan ekonomi / inaccessibility. 
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4. Tidak mempunyai kemampuan menentukan nasibnya sendiri serta 

senantiasa mendapat perlakuan diskriminatif, mempunyai perasaan 

ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis dan fatalistic / 

vulnerability. 

5. Tidak mempunyai kemampuan untuk membebaskan diri dari mental 

dan budaya miskin serta senantiasa merasa mempunyai martabat 

dan harga diri yang rendah / no freedom for poor. 

Bappenas, berdasarkan apa yang disebut sebagai pendekatan 

terhadap kemiskinan yang berasal dari banyak teori para ahli membagi 

dimensi kemiskinan mencakup empat hal pokok, yaitu 

1. Kurangnya kesempatan / lack of opportunity 

2. Rendahnya kemampuan / low of capability 

3. Kurangnya jaminan / low level of security 

4. Ketidakberdayaan / low of capability or empowerment 

Kemiskinan dilihat sebagai suatu ketidakmampuan (lack of 

capabilities), apabila seseorang, keluarga dan masyarakat tidak mampu 

memenuhi kebutuhan hidup minimum antara lain pangan, sandang, 

perumahan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan 

sarana sanitasi. Ketidakmampuan ini akan mengakibatkan rendahnya 

kemampuan fisik dan mental seseorang, keluarga dan masyarakat dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari. 

Kemiskinan dari segi pendapatan adalah suatu tingkat pendapatan 

atau pengeluaran seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada di 

bawah ukuran tertentu atau garis kemiskinan, terutama disebabkan oleh 

rendahnya penguasaan asset seperti lahan, modal dan kesempatan usaha 

(lack of opportunity). 

 

 



16 

 

Dengan ciri-ciri atau kriteria masyarakat miskin adalah sebagai berikut:  

a. Pendapatan rendah atau berada dibawah garis kemiskinan,  

b. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, tidak tamat SLTP, tidak ada 

ketrampilan tambahan 

c. Tidak memiliki tempat tinggal yang layak huni termasuk tidak memiliki 

MCK 

d. Air minum berasal dari sumur/sungai 

e. Jika sakit tidak mampu membayar obat ke puskesmas / poliklinik 

f. Pemilikan harta sangat terbatas jumlah atau nilainya 

g. Hubungan sosial terbatas, belum banyak terlibat dalam kegiatan 

kemasyarakatan 

h. Akses informasi terbatas. 

Menurut Departemen Sosial, kemiskinan adalah suatu keadaan serba 

kekurangan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang di luar 

keinginan yang bersangkutan sebagai kejadian yang tidak dapat dihindari 

dengan kekuatan atau kemampuan yang dimilikinya. Kondisi yang serba 

kekurangan ini disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks, yang 

berinteraksi satu sama lain sehingga menghasilkan kondisi-kondisi baru yang 

menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor tersebut antara lain lemahnya nilai 

tukar hasil produksi, lemahnya lembaga yang ada di masyarakat, rendahnya 

kualitas SDM, produktifitas, akses pada fasilitas dan hasil pembangunan, 

modal yang dimiliki, pendapatan, dan rendahnya penguasaan teknologi, serta 

kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, lemahnya posisi tawar-

menawar, dan sebagainya. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan 

tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing sektor. 

Menurut Bank Dunia, kemiskinan adalah keadaan tidak tercapainya 

kehidupan yang layak dengan penghasilan US$ 1,00 per hari. World Bank 
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(Prayitno dan Santosa, 1998, 101) juga menyimpulkan  bahwa  terdapat tiga 

dimensi dalam permasalahan kemiskinan ini, yaitu  : 

1. Kemiskinan Multidimensional, artinya karena kebutuhan manusia itu 

bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek, yang 

meliputi aspek primer (miskin akan aset-aset, organisasi sosial politik, dan 

pengetahuan serta keterampilan) dan aspek sekunder (miskin akan 

jaringan sosial sumber-sumber keuangan dan informasi). Dimensi-dimensi 

kemiskinan tersebut memanifestasikan dirinya dalam bentuk kekurangan 

gizi, air dan perumahan yang tidak sehat, dan perawatan kesehatan yang 

kurang baik, serta pendidikan yang juga kurang baik. 

2. Aspek-aspek kemiskinan tersebut saling berkaitan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran 

pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran 

aspek lainnya. 

3. Bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun 

kolektif. 

Lebih jauh lagi, Bank Dunia menyimpulkan terdapat empat tanda- 

tanda kemiskinan, yaitu : 

1. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan pada umumnya tidak 

memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal, 

ataupun keterampilan. Faktor produksi yang memiliki umumnya sedikit 

sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat 

terbatas. 

2. Mereka pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk 

memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan yang 

diperolehnya tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan ataupun 

modal usaha dan biasanya mereka tidak memiliki syarat untuk 

terpenuhinya kredit perbankan sehingga mereka berpaling ke lintah 
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darat yang biasanya meminta syarat–syarat yang berat dan bunganya 

tinggi. 

3. Tingkat pendidikan pada umumnya rendah, tak sampai tamat Sekolah 

Dasar (SD). Biasanya waktu mereka habis tersita untuk mencari nafkah 

sehingga tidak ada lagi waktu untuk belajar, atau karena mereka harus 

membantu orang tuanya mencari tambahan penghasilan. 

4. Banyak di antara mereka tidak mempunyai tanah, kalaupun ada maka 

relatif kecil. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja 

kasar di luar pertanian yang bekerja atas dasar musiman sehingga 

mengakibatkan kesinambungan kerja mereka kurang terjamin. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan diartikan sebagai 

suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang 

dari 2100 kalori per kapita per hari. Sedangkan indikatornya adalah : 

1. Kemampuan membeli pakaian dalam setahun. 

2. Kepemilikian fasilitas air bersih. 

3. Persentase pengeluaran makanan terhadap pengasilan per bulan. 

4. Kepemilikan rumah. 

5. Dinding yang terluas terbuat dari bahan apa (apakah terbuat dari bata 

dan semen ataukah terbuat dari gedheg / anyaman rotan). 

6. Lantai yang terluas terbuat dari bahan apa (apakah terbuat dari tanah, 

semen, atau ubin / keramik). 

7. Fasilitas penerangan. 

8. Fasilitas sanitasi. 

9. Anak usia sekolah yang bersekolah. 

10. Sumber penghasilan. 

11. Kemampuan ke sarana kesehatan. 
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2.1.2  Penggolongan Kemiskinan 

Para pemikir ekonomi menggolongkan kemiskinan ke dalam tiga 

klasifikasi, yaitu : 

1. Kemiskinan Struktural, yaitu kemiskinan yang diderita oleh suatu 

golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak 

dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya 

tersedia untuk mereka ( kemiskinan yang terjadi karena strategi 

pembangunan yang lebih berpihak pada kelompok tertentu). Indikator 

yang dapat digunakan untuk melihat kemiskinan tersebut adalah 

pendapatan per kapita, keadaan gizi, kecukupan pangan, kebutuhan 

pangan dan tingkat kesehatan keluarga yang sering diukur dari dari 

rata-rata kematian bayi, fasilitas pemukiman yang kurang sehat, 

rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya akses informasi, serta 

kurangnya perhatian dan perlindungan dari pemerintah. 

2. Kemiskinan Absolut, yaitu keadaan masyarakat atau individu dengan 

ukuran kebutuhan minimum (subsistence) dalam memenuhi hidup dan 

terletak di bawah garis kemiskinan (poverty lines). 

3. Kemiskinan Relatif, yaitu kemiskinan yang berkaitan dengan tingkat 

distribusi pendapatan ataupun ukuran tertentu. 

Menurut Nugroho (2002;167), ukuran dari tingkat kemiskinan bisa 

digunakan 2 pendekatan, yaitu : 

1. Ukuran kemiskinan absolut adalah pendekatan yang memandang 

kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau 

berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. 

2. Ukuran kemiskinan relative adalah pendekatan yang memandang 

kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lainnya 

yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi. 
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2.1.3  Garis Kemiskinan 

Yang dimaksud dengan garis kemiskinan adalah salah satu ukuran 

atau batas dipisahkannya masyarakat miskin dan non-miskin. Terkadang 

pemisahan ini tidak tepat sebab pada umumnya garis kemiskinan sangat 

menyederhanakan dan menstandarisasi hal yang sebetulnya sangat 

kompleks dan bervariasi. Apa yang seharusnya menjadi ukuran 

(measurement) dan yang dapat diukur (measured) kemudian dibandingkan 

dengan kenyataan dilapangan, standarisasi variasi yang mungkin timbul dan 

mengeluarkan berbagai macam perbedaan merupakan hal yang harus 

diperhatikan dalam menentukan garis kemiskinan. Setiap orang yang hidup 

didalam nilai yang telah diatur berdasarkan tingkat pendapatan didalam garis 

kemiskinan maka ia disebut miskin. 

Dalam kasus Indonesia, secara umum memakai standar pengukuran 

kemiskinan  dari standar Bank Dunia. Namun beberapa pendekatan atau 

tepatnya penyesuian dilakukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dalam 

menghitung batas miskin. Kajian utama didasarkan pada ukuran  pendapatan 

(ukuran finansial), dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah 

yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum 

makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan makanan digunakan 

patokan 2100 kalori perhari. Sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum 

bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta 

aneka barang dan jasa.  

Menurut Mudrajad Kuncoro (1997, 103), semua ukuran kemiskinan 

dipertimbangkan berdasarkan pada norma tertentu. Pilihan norma tersebut 

sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan 

pada konsumsi.  
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Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (concumption-

based poverty line) terdiri atas dua elemen, yaitu : 

1. Pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum 

dan kebutuhan mendasar lainnya. 

2. Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan 

biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari–hari.  

Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung 

dengan melihat harga–harga makanan yang menjadi menu golongan miskin. 

Adapun elemen kedua lebih bersifat subyektif. 

Sharp (Kuncoro, 1997:102) mencoba mengidentifikasikan penyebab 

kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan  

muncul karena adanya ketidaksamaan pola dalam kepemilikan sumber daya 

yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin 

hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah. 

Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya 

manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya 

rendah, yang pada gilirannya mengakibatkan upah yang diterima seseorang 

juga menjadi rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini 

diakibatkan karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, 

adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul 

akibat perbedaan akses ke modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara 

pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty). 

 

 

 

 

 

 



22 

 

Gambar 2.1 : Lingkaran Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mudrajad Kuncoro, Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan 
Kebijakan, 1997, 107. 

 

2.1.4  Kriteria Kemiskinan 

Banyak kriteria yang dipakai dalam menentukan tinggi–rendahnya 

tingkat kemiskinan di suatu negara. Menurut Todaro (1999, 51), kriteria yang 

dapat dipakai dalam menentukan tinggi-rendahnya tingkat kemiskinan di 

suatu negara adalah : 

1. Tingkat pendapatan nasional rata-rata 

2. Lebar-sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan 

Dari kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa setinggi apapun tingkat 

pendapatan nasional yang dicapai suatu negara, selama masih terjadi 

ketimpangan pendapatan yang besar, maka tingkat kemiskinan di negara 

tersebut akan semakin besar. Dan juga sebaliknya, semerata apapun 

distribusi pendapatan masyarakatnya, selama tingkat pendapatan nasional 

rata-ratanya tidak mengalami perbaikan secara signifikan, maka jumlah 

kemiskinan pun akan semakin besar. 

Ketidaksempurnaan pasar, 
keterbelakangan, 

ketertinggalan 
 

Kekurangan modal 

Produktivitas rendah 

Pendapatan rendah Tabungan rendah 

Investasi rendah 
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Sayogyo lebih jauh berpendapat bahwa golongan miskin bukanlah 

golongan yang termasuk penganggur (pengangguran terbuka di negara yang 

masih “sedang berkembang” seperti Indonesia yang jumlahnya amat kecil). 

Golongan miskin ini merupakan hampir sepertiga dari mereka yang bekerja 

yang berarti meskipun bekerja pendapatan dari mereka amat rendah, 

sehinggga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. 

Konsumsi makanan pokok mereka amat rendah. (Mubyarto, 1996, 13). 

2.1.5 Penyebab Kemiskinan 

Penyebab kemiskinan terdiri dari tiga sumber yaitu : struktural, 

kultural, dan sumber daya. Pandangan struktural lebih dekat dengan 

perspektif pengucilan sosial (social exclusion), yakni kebijakan pemerintah 

yang tidak memihak kelompok miskin. Sedangkan pendekatan sumberdaya 

lebih dekat dengan perspektif ’the monetary approach’ tapi dengan 

pengertian yang luas, dimana kemiskinan disebabkan ketidaktersediaan 

sumberdaya ekonomi. Sedangkan kemiskinan kultural dikarenakan adanya 

sikap/mental sebagian kaum miskin yang tidak ingin berubah, yang sebagian 

ditunjukkan oleh adanya sikap malas.  

Berbagai sudut pandang tersebut, akhirnya berujung ke dalam dua 

kondisi kemiskinan, yakni kemiskinan rerelatif dan kemiskinan absolut. 

Kemiskinan absolut adalah mereka yang berada pada garis kemiskinan 

(apabila yang digunakan adalah pendekatan moneter). Sedangkan 

kemiskinan relatif merupakan kondisi dimana sebagian kelompok masyarakat 

memperoleh tingkat kesejahteraan (pendapatan) di bawah kelompok yang 

lain. Biasanya, program-program penanggulangan kemiskinan 

dikonsentrasikan untuk mengangkat masyarakat yang tergolong ke dalam 

kemiskinan absolut (Yustika, 2007). 
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2.2  Kebijakan Dasar Pengentasan Kemiskinan  

 Pemerintah mempunyai peranan besar dalam usaha menanggulangi 

kemiskinan di tanah air. Untuk itu diperlukan suatu strategi dan bentuk 

intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi. 

  Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni sebagai 

berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang pro kemiskinan. 

2. Pemerintahan yang baik  

3. Pembangunan sosial 

 Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi 

pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan (Tambunan, 2001). 

 Menurut Boediono (Prayit dan Santosa, 1998:245), langkah-langkah 

penanggulangan kemiskinan senantiasa perlu mem-pertimbangkan beberapa 

hal, antara lain : 

1. Program penanggulangan kemiskinan hanya berjalan baik dan efektif 

apabila ada suasana tentram dan stabil. Kestabilan mutlak diperlukan 

untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan karena pada dasarnya upaya penanggulangan kemiskinan 

adalah upaya untuk menciptakan ketentraman dan kestabilan politik, 

ekonomi, sosial dan politik. 

2. Program penganggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif apabila 

pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan. Keluarga kecil yang 

sejahtera adalah salah satu dari faktor yang kondusif untuk mencapai 

sasaran menganggulangi kemiskinan. 

3. Program penanggulangan kemiskinan harus dikaitkan dengan lingkungan 

hidup. Lingkungan hidup yang tetap lestari dan terjaga dengan baik 

memungkinkan distribusi kesejahteraan antar warga masyarakat secara 

merata. 
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4. Program penanggulangan kemiskinan harus merupakan program yang 

berkelanjutan, yaitu program yang dapat terus–menerus berjalan dan 

dapat mandiri. Hal ini berarti program penanggulangan kemiskinan harus 

dilandaskan pada peningkatan kemampuan masyarakat miskin untuk 

melakukan kegiatan produktif sehingga mampu menghasilkan nilai 

tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar dari suatu 

kegiatan. Upaya meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan nilai 

tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu: 

a. Akses terhadap sumber daya. 

b. Akses terhadap teknologi, yaitu suatu kegiatan dengan cara dan 

alat yang lebih baik dan lebih efisien. 

c. Akses terhadap pasar. Produk yang dihasilkan harus dapat dijual 

untuk mendapatkan nilai tambah. Ini berarti bahwa penyediaan 

sarana produksi dan peningkatan keterampilan harus diimbangi 

dengan tersedianya pasar secara terus- menerus. 

d. Akses terhadap sumber pembiayaan. 

5. Pendelegasian wewenang atau desentralisasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pemantauan terhadap program penanggulangan 

kemiskinan diupayakan pada tingkatan pemerintahan serendah mungkin. 

Pendelegasian wewenang dilakukan dengan meningkatkan kemampuan 

aparat dan masyarakat di daerah itu sendiri. Dalam hubungan ini, 

pemerintah daerah harus mengambil peranan yang lebih besar lagi karena 

mereka yang paling mengetahui mengenai kondisi dan kebutuhan 

penduduk di kantong-kantong kemiskinan di daerahnya. Semakin dekat 

pelaksana proyek dan kegiatan dengan kelompok sasaran, maka akan 

semakin efektif. 

6. Tekanan yang paling utama seyogianya diberikan pada perbaikan 

pelakunya, terutama manusianya (invest in people) menyangkut aspek 
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pendidikan dan kesehatan. Keduanya berkaitan dengan peningkatan 

akses secara merata dan sekaligus mutu yang lebih baik. 

7. Pelayanan bagi orang jompo, penderita cacat, yatim piatu, dan kelompok 

masyarakat lain yang memerlukan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari upaya menanggulangi kemiskinan. Program ini bersifat 

khusus dan dilaksanakan secara selektif. Langkah yang diperlukan adalah 

meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan jangkauan program tersebut. 

Searah dengan itu, pengembangan sistem jaminan sosial secara bertahap 

perlu terus ditingkatkan.   

Kebijakan dasar penganggulangan kemiskinan itu sendiri dapat 

dikategorikan menjadi dua, yaitu kebijaksanaan yang tidak langsung 

diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan, serta kebijaksanaan yang 

langsung ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan.  

 

2.2.1 Kebijakan Tidak Langsung 

Kebijakan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang 

menjamin kelangsungan setiap upaya penganggulangan kemiskinan. Kondisi 

yang dimaksudkan antara lain adalah suasana sosial politik yang tenteram, 

ekonomi yang stabil, dan budaya yang berkembang. Upaya pengelolaan 

ekonomi makro yang berhati-hati melalui kebijaksanaan keuangan dan 

perpajakan merupakan bagian dari upaya penganggulangan kemiskinan. 

Pengendalian tingkat inflasi diarahkan pada penciptaan situasi yang kondusif 

bagi upaya penyediaan kebutuhan dasar dengan harga yang terjangkau oleh 

masyarakat miskin. 

Dipandang dari segi kependudukan, peningkatan jumlah penduduk 

yang jauh lebih cepat daripada penyediaan jumlah barang dan jasa akan 

menurunkan tingkat kesejahteraan penduduk. Laju pertambahan penduduk 

yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi akan menambah 
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jumlah pengangguran. Dengan demikian, keluarga kecil sejahtera adalah 

salah satu dari faktor yang kondusif untuk mencapai sasaran 

menganggulangi kemiskinan. 

Selain itu, lingkungan hidup yang tetap lestari dan terjaga dengan 

baik memungkinkan distribusi kesejahteraan antarwarga masyarakat secara 

merata. Beban lingkungan yang memburuk akan jatuh kepada penduduk 

miskin. Pihak yang pertama kali menanggung akibat pencemaran air dan 

udara, serta bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan 

adalah penduduk miskin. Itu menunjukkan bahwa penanggulangan 

kemiskinan berhubungan langsung dengan pelestarian lingkungan. 

 

2.2.2 Kebijakan Langsung 

Kebijakan langsung diarahkan kepada peningkatan peran serta 

produktivitas sumber daya manusia, khususnya golongan masyarakat 

berpendapatan rendah, melalui penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, 

sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan 

kegiatan sosial-ekonomi yang berkelanjutan untuk mendorong kemandirian 

golongan masyarakat berpendapatan rendah. Pemenuhan kebutuhan dasar 

akan memberikan peluang bagi penduduk miskin untuk melakukan kegiatan 

sosial-ekonomi yang dapat memberikan pendapatan yang memadai. Dalam 

hubungan ini, pengembangan kegiatan sosial-ekonomi rakyat diprioritaskan 

pada pengembangan kegiatan sosial-ekonomi penduduk miskin di desa-desa 

miskin berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan 

permodalan yang didukung sepenuhnya dengan kegiatan pelatihan yang 

terintegrasi sejak kegiatan penghimpun modal, penguasaan teknik produksi, 

pemasaran hasil dan pengelolaan surplus usaha. 

Penganggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara bertahap, terus-

menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian, yaitu 
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meningkatkan kemampuan penduduk yang miskin untuk menolong diri 

mereka sendiri. Hal ini berarti pemberian kesempatan yang luas bagi 

penduduk miskin untuk melakukan kegiatan produktif sehingga mampu untuk 

menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih 

besar.  

Pertimbangan utama dalam menyusun kebijaksanaan yang langsung 

diarahkan pada penduduk miskin adalah bahwa bobot dan jenis masalah 

yang dihadapi oleh penduduk miskin di pedesaan dan di perkotaan tidaklah 

sama. Kebebasan diberikan kepada masyarakat setempat dengan 

mempertimbangkan kesesuaian potensi, kondisi, dan permasalahan yang 

terdapat di masing-masing daerah. Aparat di daerah adalah pihak yang 

mengetahui permasalahan dan lokasi kantong kemiskinan di daerahnya. Oleh 

sebab itu, pendelegasian wewenang atau desentralisasi dalam perencanaan 

dan pelaksanaan berbagai kebijaksanaan dan program penganggulangan 

kemiskinan diupayakan pada tingkatan pemerintahan yang serendah 

mungkin. 

Pendelegasian wewenang dilakukan dengan meningkatkan 

kemampuan aparat dan masyarakat di daerah itu sendiri. Dalam hubungan 

ini, pemerintah daerah harus mengambil peranan yang lebih besar lagi 

karena mereka yang paling mengetahui mengenai kondisi dan kebutuhan 

penduduk di kantong kemiskinan di daerahnya. Semakin dekat dengan 

kelompok sasaran pelaksanaan program yang ditujukan langsung kepada 

masyarakat miskin akan semakin efektif. 
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2.3 Teori Efektifitas 

2.3.1 Definisi Efektifitas 

Pada prinsipnya suatu organisasi merupakan sistem yang dirancang 

untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini dikarenakan organisasi merupakan inti 

sosial yang paling efektif, yaitu alat untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

Suatu organisasi yang dibentuk tersebut diupayakan agar dapat menjadi inti 

sosial yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Berikut adalah konsep definisi dari efektifitas menurut beberapa 

ahli, yaitu : 

1. H. Emerson; efektifitas adalah pengukuran dalam arti pencapaian 

sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Steers, 1999 10). 

2. Bertram M. Gross; efektifitas adalah keseimbangan optimum antara 

bermacam-macam kegiatan penyesuaian dan pemeliharaan dalam siklus 

efektifitas yang meliputi antara lain (Gibson et al., 1999, 10) : 

a. Pemerolehan sumber daya. 

b. Penggunaan masukan untuk keluaran seefisien mungkin. 

c. Menghasilkan keluaran barang atau jasa. 

d. Melakukan tugas secara rasional (teknis atau administratif). 

e. Menanamkan modal dalam organisasi. 

f. Menyesuaikan diri dengan pedoman perilaku. 

g. Memuaskan bermacam-macam kepentingan orang dan kelompok. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian 

sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama dapat diartikan sebagai 

efektifitas, hal ini didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan 

sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tingkat pencapaian sasaran itu 

menunjukkan tingkat efektifitas (Bernard dalam Gibson, 1996, 38). Dengan 
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demikian efektifitas organisasi dapat diukur dari tingkat keberhasilan 

pencapaian tujuan.  

Konsep di atas menunjukkan bahwa efektifitas ditentukan oleh 

seberapa besar tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai hasil kinerja 

yang ditampilkan oleh individu, kelompok, dan organisasi secara 

keseluruhan. Dengan demikian pendekatan yang digunakan untuk mengukur 

efektifitas sebagaimana telah diungkapkan oleh Gibson (1996,27) disebut 

sebagai Pendekatan Tujuan (the Goal Approach). Walaupun begitu 

pendekatan tujuan untuk mengukur efektifitas masih mempunyai beberapa 

kekurangan, yaitu : 

1. Pencapaian tujuan tidak dapat segera diukur pada organisasi yang tidak 

memproduksi barang-barang berwujud. 

2. Organisasi berusaha mencapai lebih dari satu tujuan dan tercapainya 

satu tujuan seringkali menghalangi atau mengurangi kemampuannya 

untuk mencapai tujuan yang lain. 

3. Adanya beberapa “tujuan” yang resmi harus disepakati dan dicapai oleh 

semua anggota, adalah diragukan. Banyak ahli riset menyatakan 

kesulitan untuk mendapatkan persetujuan para manajer mengenai tujuan 

khusus dari organisasi tersebut. 

Meskipun ada beberapa permasalahan, tetapi pendekatan tujuan ini 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap praktek perilaku keorganisasian. 

Tetapi untuk menentukan tingkat efisiensi organisasi akan lebih tepat jika 

menggunakan pendekatan sistem. 

Pada pendekatan sistem ini menguraikan perilaku organisasi, baik 

secara ekstern maupun intern. Secara intern, dapat dilihat bagaimana dan 

mengapa orang di dalam organisasi melaksanakan tugasnya secara individu 

dan kolektif. Secara ekstern, dapat dihubungkan transaksi organisasi dengan 

organisasi dengan organisasi yang lain dan lembaga yang lain. Adalah 
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prinsip dasar bahwa semua organisasi mendapat sumber dari lingkungan 

yang lebih luas dimana organisasi merupakan bagian daripadanya, dan 

sebaliknya organisasi menyediakan barang dan jasa yang diminta oleh 

lingkungan yang lebih luas itu.  

Teori sistem menyimpulkan dua kriteria pokok, yaitu : 

1. Efektifitas harus menggambarkan seluruh siklus input-proses-output. 

2. Efektifitas harus menggambarkan hubungan timbal-balik antara 

organisasi dengan lingkungan tempat hidupnya organisasi. 

Dalam hubungan dengan teori sistem, organisasi dipandang sebagai 

salah satu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling 

tergantung satu sama lain. Arus masukan (input) dan keluaran (output) 

merupakan titik yang bertolak dari uraian tentang organisasi, hal ini sesuai 

dengan yang digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.3 : Siklus Efektifitas 

 

 

 

 

 

 Sumber : James L. Gibson, Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses, 1996.  

 

Pendekatan sistem ini menyimpulkan kriteria efektifitas tidak hanya 

dilihat dari tingkat pencapaian tujuan / output semata, tetapi secara lebih luas 

memperhitungkan mekanisme berfungsinya komponen sistem, yakni input-

proses-output dan hubungan timbal-balik antar komponen sistem serta 

bagaimana sistem tersebut berhubungan dengan lingkungannnya. Kriteria 

efektifitas dari segi input dilihat dari sejauh mana berfungsinya mekanisme 

kerja organisasi memperoleh sumber daya dari lingkungannya. Dari sisi 

Input Proses Output 

Lingkungan 
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komponen proses, efektifitas dilihat dari sejauh mana berfungsinya 

mekanisme kerja organisasi dalam memanfaatkan sumber daya yang 

terbatas secara optimal melalui prinsip dan mekanisme manajerial yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, 

komunikasi, motivasi dan pengendalian, serta pengawasan. Dari sisi output, 

kriteria efektifitas ditunjukkan berdasarkan pendekatan tujuan / sasaran 

sebagaimana telah dijelaskan di atas. 

2.3.2 Kriteria Efektifitas 

 Menurut Richard M. Steers (1999, 208), efektifitas dapat diukur 

melalui tiga cara, yaitu : 

1. Optimasi Tujuan 

  Konsep ini dimaksudkan untuk mengenali sejumlah hambatan 

yang tidak mungkin dapat dihindari (misalnya uang, teknologi, pekerjaan, 

dan seterusnya) yang menghalangi pencapaian tujuan secara maksimal. 

Jika hambatan ini telah diketahui dan diperhitungkan, kemudian 

ditentukan tujuan secara optimum, yaitu tujuan-tujuan yang diinginkan 

organisasi berupa hasil pembatasan atau modifikasi dengan sumber daya 

yang tersedia.  

2. Perspektif Sistematika 

  Antara konsep optimasi tujuan dan konsep perspektif sistem 

ini terdapat hubungan yang saling melengkapi antara satu dengan yang 

lainnya, sehingga berpengaruh terhadap usaha-usaha ke arah 

pencapaian tujuan. Tujuan tidak diperlukan sebagai keadaan akhir yang 

statis, tetapi sebagai sesuatu yang dapat berubah dalam perjalanan 

waktu. Tujuan-tujuan jangka pendek sebagai suatu sub sistem tertentu  

yang dapat dijadikan masukan baru demi pencapaian tujuan berikutnya. 
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3. Tekanan pada Perilaku Manusia 

  Konsep ini menekankan pada keberhasilan tujuan jangka 

panjang melalui dua tahap. Tahap pertama adalah mengintegrasikan 

tingkat makro dan mikro ke dalam analisis. Tahap kedua adalah meneliti 

bagaimana tingkah laku individu dan kelompok tersebut dapat menjadi 

pendukung maupun penghambat tercapaiya tujuan organisasi. Jika para 

anggota organisasi mendukung sasaran organisasi, maka usaha yang 

dilakukan akan tinggi untuk mencapai sasaran, sebaliknya jika sasaran 

organisasi sebagian besar tidak sesuai dengan kebutuhan dan tujuan 

anggota, maka usaha yang dilakukan tidak dapat maksimal sesuai 

dengan yang dinginkan organisasi. 

Menurut Price (Gibson et al., 1999, 11), kriteria efektifitas terdiri dari 

lima, yaitu : 

1. Produktivitas, yaitu rasio keluaran dan masukan. 

2. Kesesuaian, yaitu tingkat penerimaan norma-norma organisasi oleh 

para anggotanya; kesesuian akan diperoleh apabila norma-norma 

dipatuhi. 

3. Gairah kerja, yaitu jangkauan pemuasan motif pribadi anggota. 

4. Daya penyesuaian, yaitu jangkauan kemampuan organisasi dalam 

menanggapi perubahan.  

5. Pelembagaan, yaitu sejauh mana keputusan-keputusan diterima 

lingkungan.  

 Sedangkan menurut Caplow (Gibson et al., 1999, 12), ukuran 

efektifitas ada empat variabel, yaitu : 

a. Stabilitas, yaitu ukuran kemampuan organisasi mempertahankan 

strukturnya. 

b. Keterpaduan, yaitu ukuran kemampuan organisasi menghindari konflik 

antar anggotanya.  
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c. Kesukarelaan, yaitu kemampuan organisasi memuaskan anggota untuk 

meneruskan partisipasinya. 

d. Prestasi atau hasil bersih kegiatan organisasi. 

Gibson (1999, 50) selanjutnya menawarkan pengukuran efektifitas 

dengan mempertimbangkan faktor antara lain : 

1. Produksi (Production) 

Menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan 

mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan. 

2. Efsiensi (Efficiency) 

 Konsep ini didefinisikan sebagai angka pembanding (rasio) antara output 

dan input. Kriteria jangka pendek ini memusatkan perhatian pada seluruh 

siklus input-proses-output, namun kriteria ini menekankan pada unsur 

input  dan proses ukuran. 

3. Kepuasan (Satisfaction) 

Penyusunan organisasi sebagai suatu sistem sosial mengharuskan kita 

untuk memperhatikan keuntungan yang diterima oleh para anggotanya 

maupun orang pada umumnya. Kepuasan dan semangat kerja adalah 

istilah yang serupa, yang menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi 

memenuhi kebutuhan para karyawannya. 

4. Adaptasi (Adaptiveness) 

 Kemampuan adaptasi adalah seberapa jauh organisasi dapat 

menanggapi perusahaan ekstern dan intern. Penekanannya disini adalah 

apabila tiba waktunya untuk mengadakan penyesuaian, organisasi dapat 

menyesuaikan diri ataukah tidak inilah ukuran terakhir. 

5. Perkembangan (Development) 

 Organisasi harus menginvestasikan dalam organisasi itu sendiri untuk 

memperluas kemampuannya untuk bisa hidup terus dalam jangka 
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panjang. Usaha pengembangan yang biasa adalah program pelatihan 

bagi tenaga tenaga manajer maupun non manajer. 

Tentunya organisasi ingin terus bertahan, dan hal ini akan dapat 

dicapai jika efektifitas jangka pendek dan menengah dapat tercapai. 

Organisasi dapat meningkatkan efektifitas jangka panjang dengan 

mengembangkan alternatif rencana lain dengan menyeleksi rencana yang 

tepat sesuai dengan perubahan lingkungan. Dengan kata lain, organisasi 

dapat terus menjaga kelangsungan hidupnya pada suatu titik dimana mereka 

menerima kemungkinan tidak bisa bertahan lagi dan mengambil tindakan 

untuk menghadapi kemungkinan tersebut. 

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kerja dapat juga dengan 

memberikan peringkat dengan skala prosentase. (Gibson, 1999:39). 

Prosentase yang digunakan adalah:  

a. 76% - 100%  = Baik 

b. 56% - 75%  = Cukup 

c. 40% - 55%  = Kurang baik 

d. Kurang dari 40% = Tidak baik 

Gibson (1999, 57)  menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan 

aktivitas organisasi, terdapat beberapa faktor yang memepengaruhi 

efektivitas, yaitu: (1) adanya tujuan yang jelas; (2) sumber daya manusia; (3) 

struktur organisasi; (4) adanya dukungan dari masyarakat.  

 

2.4 Konsep Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan 

dan keseragaman anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu baik 

langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan sampai pengambilan 

keputusan. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut 
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memberikan bantuan tenaga dalam kegiatan yang dilaksanakan, misalnya dalam 

proyek pembangunan jalan, anggota masyarakat ikut serta dalam pekerjaan 

membangun jalan tersebut. Sedangkan partisipasi tidak langsung berupa 

bantuan : keuangan, pemikiran dan material yang diperlukan. 

Menurut United Nations (1981), partisipasi masyarakat diartikan sebagai 

peran aktif berkontribusi dan mempengaruhi proses pembangunan dan secara 

bersama-sama dan merata mengambil manfaat dari pembangunan tersebut. 

Pengertian mempengaruhi proses pembangunan dalam hal ini mencakup : 

- Penyusunan program perencanaan dan pembangunan. 

- Perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan. 

Sedangkan menurut Richard Batley (1983), partisipasi masyarakat dapat 

dipandang sebagai agen atau wakil dari tindakan atau program-program yang 

dijalankan oleh pemerintah, dan sebagai sesuatu hal yang berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan pada tahap perumusan dan penerapan kebijaksanaan. 

2.4.1 Keuntungan dan Kerugian Partisipasi Masyarakat 

Ada sejumlah alasan mengapa partisipasi masyarakat bisa dianggap 

perlu dalam proyek-proyek swadaya. Dari sudut pandangan developer atau 

pemerintah, dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. penghematan tenaga kerja dan pengeluaran dengan cara melibatkan 

masyarakat untuk tugas-tugas yang bisa mereka tangani sendiri. 

2. Mempromosikan pembangunan sosial-ekonomi melalui peningkatan 

kepercayaan diri sendiri. 

3. Menjadi modal politis dengan cara menunjukan kerjasama yang baik 

antara pemerintah dan masyarakat. 

4. Meningkatkan pengawasan politis dan sosial dengan memperkuat 

kepemimpinan masyarakat. 

5. Memaksimumkan efisiensi pelaksanaan proyek dengancara 

memberikan fungsi-fungsi tertentu pada organisasi masyarakat. 
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6. Organisasi masyarakat yang kuat dapat menjamin proyek terus 

berjalan walaupun staf developer berkurang. 

Bagi penduduk keuntungan yang diperoleh bila ikut berpartisipasi 

dalam suatu proyek pembangunan adalah : 

1. Mengurangi ongkos proyek dan ini berarti pembayaran kembali juga 

menjadi lebih murah. 

2. Menjamin bahwa pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan 

prioritas dan aspirasi mereka (jika aspirasi masuk pada tahap 

perencanaan). 

3. Melalui pengurangan staf organisasi, kesempatan untuk menetapkan 

otonomi lokal dalam pembnagunan akan kurang bergantung pada 

developer dari luar. 

4. Bagi politisi masyarakat, partisipasi dapat menyediakan dasar-dasar 

kekuatan lokal dalam organisasi masyarakat dan memelihara 

kerjasama dengan politisi kota. 

Kehadiran-kehadiran lembaga swadaya masyarakat dapat membantu 

mengurangi sebagian beban yang dipikul pemerintah. Begitu banyaknya 

masalah yang ada dalam masyarakat, sedangkan pemerintah sendiri tidak 

mungkin mampu melaksanakan atau mengatasi semua masalah tersebut. 

 

2.4.2 Hambatan-hambatan yang Dihadapi 

Partisipasi masyarakat mempunyai peranan penting dalam 

menunjang pembangunan kota. Namun demikian tidaklah mudah untuk 

mengajak masyarakat agar mau berpartisipasi dalam membangun kotanya. 

Keraguan-keraguan untuk berpartisipasi timbul karena masyarakat 

menyangsikan keberhasilannya. Selain itu juga menyangsikan siapa atau 

pihak mana yang akhirnya mendapat manfaat atau keuntungan setelah 

proyek selesai dilaksanakan. Dari pengamatan ternyata lebih mudah 
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mengajak masyarakat golongan pendapatan rendah untuk berpartisipasi 

dalam pembangunan kota daripada masyarakat golongan berpendapatan 

tinggi. Seperti diketahui masyarakat golongan berpendapatan rendah 

mempunyai rasa senasib dan kebersamaan yang lebih besar dalam usaha-

usaha mereka untuk memperbaiki lingkungan dan taraf hidup mereka. 

Sebaliknya masyarakat golongan berpendapatan tinggi memiliki 

kecenderungan individual yang tinggi serta mementingkan diri sendiri.  

 

Bentuk partisipasi dalam pembangunan kota sebenarnya telah lama 

ada, seperti kerja bakti bersama. Usaha-usaha untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat perlu terus dilakukan (khususnya dinegara-negara 

berkembang), sebab melalui keikutsertaan masyarakat dalam proses 

pembangunan kota, usaha untuk memajukan program ekonomi dan sosial 

bisa dipercepat. Disamping itu, dengan partisipasi masyarakat dapat lebih 

menjamin manfaat dan keuntungan hasil-hasil pembangunan sehingga bisa 

disebarkan secara lebih merata, tidak hanya golongan tertentu saja (elite 

perkotaan, misalnya) yang menikmati keuntungan dari hasil pembangunan 

kota tersebut (Midgley, 1986:13). Disamping itu partisipasi masyarakat juga 

dimaksudkan agar program dan pola pembangunan yang dijalankan sesuai 

dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Banyak kasus yang terjadi, 

program pembangunan yang datang dari pusat (Jakarta) atau dipaksakan 

dari atas (penguasa kota) tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat. Akibatnya, banyak hasil pembangunan yang terlantar, tidak 

dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat. (Muhtadi dalam Prisma, 

1979:41)  

Partisipasi masyarakat diperlukan agar konflik antara perencana dan 

atau pemerintah dengan masyarakat dapat dihindari atau dicegah sedini 

mungkin. Bertitik tolak dari pandangan pembangunan adalah untuk 
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masyarakat, maka masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja dalam proses 

pembangunan yang dilakukan. Keinginan-keinginan masyarakat perlu 

ditampung, dipertimbangkan dalam penentuan kebijaksanaan pembangunan. 

Beberapa kasus atau konflik dalam pembangunan suatu proyek merupakan 

contoh tidak diikutsertakannya masyarakat dalam proses pembangunan. 

Namun, partisipasi masyarakat tidaklah berlaku untuk segala jenis proyek 

pembangunan, sebab konsultasi dan kerjasama untuk proyek-proyek tertentu 

akan banyak memerlukan waktu dan merupakan ambisi yang tidak realistik. 

(Ratcliffe,1974:245) 

Partisipasi masyarakat muncul sebagai kritik atas sistem 

pemerintahan yang terpusat, administrasi birokrasi dengan berbagai 

peraturan yang berbelit-belit, rutin, tidak peka terhadap masalah dan 

kebutuhan individu. Partisipasi masyarakat tidak hanya memanusiakan 

birokrasi tetapi justru memperkuat kapasitas individu dan masyarakat untuk 

memobilisasikan dan membantu diri mereka sendiri. Dalam cara ini, 

ketergantungan terhadap pemerintah diperkecil dan penduduk mendapatkan 

kembali potensi mereka untuk bekerja sama dan berusaha secara gotong 

royong atau timbal balik. (Midgley, 1986:8) 

Secara garis besar, perangkat perwujudan partisipasi masyarakat 

dapat ditinjau dari tiga dimensi, yakni : dimensi perencanaan/disain, dimensi 

pengambilan keputusan, dan dimensi keuangan. Ketiga dimensi ini 

melibatkan beberapa instansi pemerintah atau pihak dan berpengaruh besar 

terhadap keberhasilan atau kegagalan partisipasi masyarakat. Untuk proyek-

proyek pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dijumpai 7 

aktor yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Masing-

masing adalah : pemerintah pusat, pemerintah daerah, bank 

pemerintah/swasta, developer/konsultan, lembaga swadaya masyarakat 

(LSM), koperasi, badan pengelola. Ketujuh aktor pembangunan ini masing-
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masing menguasai sumber-sumber yang berbeda-beda, sehingga kerjasama 

diantara aktor tersebut sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan 

pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. 

 

2.5 Program Penanggulangan Kemiskinan di  Perkotaan (P2KP) 

P2KP merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya 

dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan 

masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah 

Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan 

kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", 

yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. (Dikutip dari : 

Buku Pedoman Umum P2KP-3, Edisi Oktober 2005). 

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) 

dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk 

membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam 

menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis 

karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga 

kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi 

perkembangan modal sosial (social capital) masyarakat di masa mendatang 

serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam 

penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan 

masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. 

Mempertimbangkan perkembangan positif P2KP tersebut, mulai tahun 

2008 telah dirintis untuk mengadopsi P2KP menjadi bagian dari Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, oleh sebab itu mulai 

tahun tersebut PNPM Mandiri P2KP diarahkan untuk mendukung upaya 

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran 
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Millennium Development Goals (MDGs)1 sehingga tercapai pengurangan 

penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015. 

Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). 

Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang 

ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan 

PNPM Mandiri Perkotaan.  

P2KP merupakan program bantuan kepada rakyat miskin di perkotaan 

sehubungan dengan terjadinya krisis ekonomi, tetapi  ini tidak hanya bersifat 

reaktif terhadap keadaan yang terjadi, namun juga bersifat strategis karena 

dalam kegiatan ini disiapkan landasan berupa institusi masyarakat yang 

menguat bagi perkembangan masyarakat di masa yang akan datang. Program 

yang akan dilaksanakan di perkotaan ini menganut pendekatan pemberdayaan 

(empowerment) sebagai suatu syarat menuju pembangunan yang 

berkelanjutan (sustainable development). 

a. Tujuan P2KP 

P2KP bertujuan untuk mempercepat upaya penanggulangan 

kemiskinan melalui hal-hal berikut. 

1. Penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha 

produktifdan pembukaan lapangan kerja baru. 

2. Penyediaan dan hibah untuk pembangunan saran dan prasarana 

dasar lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung 

menunjang butir 1 diatas. 

3. Peningkatan kemampuan perorangan dan keluarga miskin melalui 

upaya bersama berlandaskan kemitraan, yang mampu menumbuhkan 

usaha-usaha baru yang bersifat produktif dan berbasis pada usaha 

kelompok. 
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4. Penyiapan, pengembangan, dan pemampuan kelembagaan 

masyarakat di tingkat kelurahan untuk dapat mengkoordinasi dan 

memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program 

pembangunan. 

5. Pencegahan penurunan kualitas lingkungan melalui upaya  perbaikan 

prasarana dan saran dasar lingkungan. 

b. Sasaran Penerima bantuan 

Usulan-usulan kegiatan KSM pada tingkat kelurahan yang 

dianggap memenuhi persyaratan akan dibantu melalui : 

1. Bantuan kredit modal kerja bergulir bagi upaya peningkatan 

pendapatan secara berkelanjutan. 

2. Bantuan hibah untuk pembangunan maupun perbaikan prasarana 

dasar lingkungan. 

3. Bantuan penciptaan kesempatan kerja, termasuk pelatihan, untuk 

mencapa kemampuan pengembangan usaha-usahanya. 

c.  Lokasi 

Lokasi sasaran penerima bantuan P2KP difokuskan pada satuan 

pemukiman kelurahan. Satuan pemukiman mempunyai makna yang 

penting mengingat disinilah muncul kebersamaan dan kesepakatan atas 

dasar kepentingan yang sama, selain itu pada satuan-satuan 

permukiman terkonsentrasi pula berbagai kegiatan sosial, ekonomi dan 

masalah fisik dengan kepranata sosialnya sendiri. Oleh karenanya 

satuan pemukiman perlu dilihat sebagai areal yang memungkinkan 

adanya integrasi berbagai kegiatan, termasuk kegiatan pembangunan 

sektoral. 
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Satuan hunian dipilih dengan kriteria sebagai berikut. 

1. keberadaan satuan pemukiman tidak terlepas dari fungsi-fungsi 

sekitarnya serta struktur fisik prasaran dan saran yang merupakan 

bagian dari sisitem struktur yang lebih besar. Oleh karena itu satuan 

pemukiman perlu memperhatikan berbagai kondisi sosial, ekonomi, 

fisik maupun fungsional. 

2. seluruh kota (besar, sedang, kecil) dapat dijadikan lokasi sasaran 

P2KP. 

d.  Strategi 

P2KP dilaksanakan melalui strategi-strategi sebagai berikut. 

1. penyelenggaraan konsep tribina (bina sosial, bina ekonomi, dan 

bina lingkungan). 

2. Pemberian dana hibah untuk pembangunan prasarana dan saran 

dasar lingkungan serta pinjaman dana bergulir untuk modal kerja 

kegiatan produktif. 

3. Penyelenggaraan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk dapat membuka 

peluang usaha baru. 

4. peningkatan partisipasi aktif masyarakat agar inisiatif mereka dapat 

ditumbuhkan dan diwujudkan. 

5. pendampingan pada KSM. 
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e.  Komponen Proyek 

Komponen Proyek dan sub proyek yang didanai P2KP dapat 

dikelompokkan atas : 

1. Komponen fisik 

Komponen fisik meliputi perawatan, perbaikan, maupun 

pembangunan baru prasaran dan sarana dasar lingkungan yang 

dibutuhkan oleh masyarakatkelurahan setempat. 

Berbagai jenis komponen fisik sarana dan prasaran yang dapat 

diusulkan misalnya : 

a. Prasarana dan saran yang biaya ditangani dalam proyek 

Kampoong Improvement program (KIP), seperti jalan dan 

lingkungan. 

b. Ruang terbuka atau taman. 

c. Prasarana dan sarana bagi peningkatan kegiatan ekonomi 

masyarakat. 

d. Komponen-komponen lain yang disepakati bersama, kecuali 

pembangunan dan perbaikan rumah ibadah. 

2. Komponen kegiatan ekonomi skala kecil 

Kegiatan ekonomi disini meliputi kegiatan industri rumah 

tangga atau kegiatan usaha skala kecil lainnya yang dilakukan oleh 

perorangan/keluarga kecil yang menghimpun diri dalam suatu KSM. 

Tidak ada batasan terhadap jenis usaha yang dapat memperoleh 

kredit tambahan modal usaha, kecuali : pembebasan lahan, 

pendepositoan uang di lembaga keuangan, produksi/penjualan obat-

obat terlarang, senjata dan barang-barang berbahaya bagi 

lingkungan, serta pembiayaan administrasi pemerintah. KSM yang 

mengajukan kredit harus berdomisili dikelurahan sasaran dan 
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memenuhi kriteria sebagai KSM miskin. Penerima bantuan kredit 

wajib mengembalikan modal usaha dan mengembalikan bunganya. 

Pengembalian pinjamam harus dilakukan dalam masa waktu 18 bulan 

setelah dana mulai diterima. Dana yang dikembalikan merupakan 

dana  bergulir yang menjadi hak KSM miskin lainnya dikelurahan yang 

sama. 

3. Komponen pelatihan 

  Kegiatan pelatihan dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan 

dan kesepakatan warga dikelurahan sasaran. Pelatihan untuk 

meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial ini dimaksudkan untuk 

mendukung penciptaan peluang usaha baru dan peluang 

pengembangan usaha yang telah ada, yang berarti penciptaan 

lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. 

 

2.6 Program Aksi Mengatasi Dampak Kenaikan BBM dan Kemiskinan         

(PAM-DKB) 

PAM-DKB adalah merupakan upaya dari pemerintah untuk 

menanggulangi kemiskinan dengan meningkatkan daya beli masyarakat 

miskin.  

Sasaran dan target dari program PAM-DKB adalah : 

1. Pada tingkat individu, yakni orang miskin. Target yang ingin dicapai 

adalah keikutsertaan orang-orang miskin dalam program dan kegiatan 

pembangunan di wilayahnya, agar secara mandiri dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya secara layak. 

2. Pada tingkat keluarga miskin, target yang ingin dicapai adalah masing-

masing keluarga miskin dapat memiliki sumber penghasilan tambahan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. 
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3. Pada tingkat komunitas masyarakat miskin, target yang ingin dicapai 

adalah menumbuh kembangkan solidaritas dan interaksi sosial agar 

dapat saling kerjasama dan mengembangkan kegiatan sosial yang dapat 

menambah penghasilan dan pengetahuan untuk bekal memenuhi 

kebutuhan hidupnya secara layak. 

4. Pada tingkat wilayah, diprioritaskan kepada desa atau kelurahan miskin 

berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pendataan Sosial Ekonomi 

2005 yang diperbarui tahun 2006 Kabupaten/Kota Jawa Timur. Target 

yang ingin dicapai adalah masing-masing desa dan kelurahan miskin 

dapat memiliki prasarana dan sarana dasar yang layak dan bermanfaat 

pada masyarakatnya (Pemerintah Propinsi  Jawa Timur, 2007) 

Tujuan dari Program PAM-DKB tahun 2006 adalah Pemberdayaan 

Ekonomi dan Sosial masyarakat desa/kelurahan melalui penguatan 

pendapatan  masyarakat yang mengkhususkan pada : 

1. Peningkatan jumlah kegiatan pembangunan di pedesaan melalui stimulan 

program Pemprop Jatim dalam mendorong program pembangunan 

Kelurahan melalui APBD Kota 

2. Penyediaan lapangan kerja produktif bagi tenaga kerja warga masyarakat 

setempat di lokasi kegiatan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur dan 

sarana prasarana  

3. Pendayagunaan tenaga warga masyarakat lokal untuk meningkatkan 

penghasilan tambahan melalui kegiatan yang mampu menyerap banyak 

tenaga kerja setempat 

4. Peningkatan produktivitas dan kebersamaan, tanggungjawab dan rasa 

memiliki masyarakat setempat terhadap infrastruktur dan sarana yang 

telah dibangun yang secara langsung akan berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi masyarakat 
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5. Penguatan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat, kelurahan agar 

berfungsi dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial 

masyarakat lokal. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pada 

masyarakat 

Sasaran peserta program ini adalah Kepala Keluarga dari rumah tangga 

miskin berdasarkan pendataan sosial ekonomi 2005 yang diperbarui tahun 2006 

Kabupaten/Kota Jawa Timur.  

Kegiatan PAM-DKB 2006 meliputi kegiatan investasi seperti 

pengembangan usaha mikro Gakin dengan memberikan modal tambahan untuk 

usahanya. Kedua adalah kegiatan penciptaaan lapangan kerja seperti 

pengolahan limbah plastik, Pembuatan Kerambah dan Budidaya Ikan Tombro, 

Sablon, dll. Kegiatan penciptaan lapangan kerja baru ini mampu menyerap 

tenaga kerja dari Gakin. Kegiatan yang ketiga dari program PAM-DKB ini adalah 

pembuatan pasar dengan manfaat adanya pasar baru yang representative 

membuat para pedagang  merasa lebih leluasa berjualan, Lalu lintas tidak 

terganggu dan masyarakat dapat lebih bebas berbelanja. Kegiatan PAM-DKB 

yang keempat adalah kegiatan padat karya seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya. (Laporan Monitoring PAM-DKB 2006). Dari kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan program PAM-DKB tersebut di atas jelas terlihat manfaat langsung 

yang dirasakan oleh Gakin.  

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu yang dapat menjadi referensi dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsu tentang “Analisis Pemberian 

Bantuan Pinjaman Modal P2KP pada Masyarakat Miskin Kelurahan Bandulan 

Kota Malang”, berdasarkan hasil penelitian ini  mengukur keefektifitasan 

program dapat dilihat melalui ketepatan sasaran dan perubahan pendapatan 
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setelah mendapatkan bantuan modal. Dari penelitian terdahulu inilah penulis 

mengetahui bahwa untuk mengetahui keefektifitasan program dapat diukur 

melalui ketepatan sasaran dan perubahan pendapatan  

Gunawan Suhardi Tentang “Efektivitas Gerakan Terpadu 

Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang “, 

menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor penghambat dalam pelaksanaan 

program Gerdu Taskin, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal terdiri dari minimnya dana yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten 

Lumajang, jumlah pelaksana program yang minim, serta penetapan penerima 

bantuan yang kurang tepat. Sedangkan faktor eksternalnya adalah 

masyarakat  di  Desa Jatigono, Kunir Kidul, dan Kabuaran sebagai penerima 

bantuan program Gerdu Taskin.  

Penelitian yang berjudul ”Measuring The Well-Being of the poor Using 

Income and Consumption”  tahun 2002. Membuktikan bahwa pengukuran 

kesejahteraan penduduk miskin dengan menggunakan income (pendapatan) 

dalam suatu analisa lebih mudah dilaporkan kepada publik daripada 

mengukur menggunakan pengeluaran konsumsi yang dapat diragukan 

karena perubahan - perubahan dapat terjadi setiap waktu, berkaitan dengan 

kebijakan pemerintah. Hasil dari penelitian ini,  10% rumah tangga yang 

berada pada tingkatan terendah membelanjakan dan mengkonsumsi lebih 

dari pendapatan mereka, dan tidak ada satupun yang membelanjakan nol % 

dari pendapatannya. Dari penelitian terdahulu inilah penulis mengetahui 

bahwa untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat menggunakan 

pendekatan pendapatan. Karena pendapatan lebih baik menggambarkan 

tingkat kesejahteraan daripada pengeluaran konsumsi. 
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2.8 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Latar Belakang : 
Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang hadir di tengah-tengah kehidupan 
masyarkat Indonesia. Sampai saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih 
sangat besar jumlahnya. Guna mengatasi kemiskinan tersebut, pemerintah melakukan 
berbagai kebijakan dan strategi yang berorientasi untuk pengentasan kemiskinan, 
diantaranya melalui program P2KP dan PAM-DKB. 
 

Aspek Kemiskinan 
 

Teori Efektifitas, Program 
P2KP, Program PAM-DKB 

Penelitian Terdahulu 
 

Ketepatan pengidentifikasian 
sasaran masyarakat miskin  
 

Efektifitas Program P2KP dan PAM-DKB 

- ketepatan masyarakat dalam pengalokasian 
pinjaman dana 

- kenaikan pendapatan setelah mendapatkan 
bantuan 


