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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan sosial merupakan salah satu penyebab adanya kemiskinan 

masyarakat perdesaan Indonesia. Masyarakat dinyatakan miskin menurut Buku 

Pedoman Komite Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2002 ditandai dengan 

adanya ketidakberdayaan atau kemampuan (powerlessness) dalam hal: a) 

pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan 

kesehatan (basic need deprivation); b) melakukan kegiatan yang tidak produktif 

(unproductiveness); c) tidak dapat menjangkau akses sumber sosial dan ekonomi 

(inaccessibility); d) menentukan nasibnya sendiri dan mendapatkan perlakuan 

diskriminatif, mempunyai perasaan ketakutan dan kecurigaan, serta sikap apatis 

dan vatalistik (vurnerability) dan e) membebaskan diri dari mental dan budaya 

miskin serta senantiasa mempunyai martabat harga diri yang rendah (no freedom 

for poor). Ketidakberdayaan masyarakat miskin pedesaan berdampak juga 

terhadap sosial masyarakat. (anonimous, 2002). Terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan terdapatnya tindakan kolektif pelaku utama sosial (elit politik) 

dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yaitu keragaman sosial 

masyarakat, ukuran kelompok masyarakat, hubungan non linier (antara elit politik 

dan masyarakat), serta kurangnya peran mediasi dari pemerintah sebagai 

penanggungjawab program penanggulangan kemiskinan. (Victoria A. Beard, 

2002) 

Kabupaten Malang memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.022.141 jiwa 

(Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, 2012) dengan jumlah 

penduduk miskin lebih dari 1 juta jiwa. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang 

dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang diarahkan 

untuk memacu pembangunan desa dan kemandirian masyarakat desa. Program 

pembangunan yang dilakukan yaitu, Program Peningkatan Keberdayaan 

Masyarakat Pedesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, 

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Program 

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dan Program Peningkatan 
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Peran Perempuan di Pedesaan. Program pengentasan kemiskinan pedesaan 

tersebut berdampak positif dimana pada tahun 2012 melalui Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) telah menghasilkan 

pembangunan sarana prasarana sejumlah 265 unit dan kegiatan non fisik berupa 

beasiswa anak sekolah RTM, pelatihan bagi masyarakat, dan kegiatan simpan 

pinjam kelompok perempuan. Program PNPM-MPd mengupayakan kesadaran 

dan kemandirian dengan modal sosial yang ada pada masyarakat pedesaan. 

Jumlah penduduk Kecamatan Donomulyo 82.023 jiwa pada tahun 2012 

dimana terdapat 7.278 atau 39% KK keluarga miskin. Pelaksanaan program 

PNPM MPd di Kecamatan Donomulyo sudah sejak tahun 2003 dengan kegiatan 

berupa dana bergulir simpan pinjam kelompok perempuan (SPP), usaha ekonomi 

produktif dan kegiatan dana sosial bagi rumah tangga miskin. Namun terjadi 

penyalahgunaan dana salah satu pelaku utama sosial yaitu ketua UPK PNPM MPd 

Kecamatan Donomulyo pada tahun 2011 dengan melakukan korupsi dana bergulir 

sebesar 439 juta rupiah (Antara News). Sedangkan jumlah penduduk Kecamatan 

Pagak 50.851 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebesar 5.480 KK. Bentuk 

bantuan berupa PNPM  generasi sehat dan cerdas yaitu bantuan pada anak sekolah 

dan kesehatan serta perbaikan infrastruktur jalan melalui UEP PNPM MPd. 

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan dari tahap pelaksanaan dari program 

PNPM yaitu peran serta masyarakat yang terlibat serta kelompok masyarakat 

dalam mengoptimalkan program PNPM terkait dengan modal sosial masyarakat 

setempat.  

Modal sosial mengacu pada lembaga, hubungan dan norma-norma yang 

membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial masyarakat. Interaksi dengan 

modal sosial sangat penting bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan 

ekonomi dan pembangunan dapat berkelanjutan. Modal sosial didefinisikan oleh 

fungsinya, bukan merupakan satu kesatuan tetapi berbagai entitas yang berbeda, 

memiliki dua karakteristik yang sama dan terdiri dari beberapa aspek struktur 

sosial dan memfasilitasi tindakan tertentu dari individu yang berada dalam 

struktur (Coleman 1994:302). Mengukur modal sosial membutuhkan konsep 

kepercayaan dari komunitas atau kelompok masyarakat. Modal sosial diukur 

melalui keterlibatan masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan PNPM 
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pedesaan, serta mempertimbangkan faktor budaya serta adat istiadat (gotong-

royong, musyawarah, keswadayaan, dll). Modal sosial dalam pelasanaan PNPM 

MPd yang tinggi akan menghasilkan program yang berhasil, terutama pada aspek 

sosial masyarakat.  

Modal sosial yang ada pada masyarakat miskin akan membantu mereka 

dalam upaya memberdayakan dan meningkatkan kemandirian. Modal sosial akan 

berdampak pada tingginya partisipasi masyarakat dan memudahkan pemerintah 

dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program 

pengentasan kemiskinan PNPM Mandiri Perdesaan. Modal sosial juga akan 

membantu mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan demi 

kesejahteraan masyarakat miskin pedesaan dengan keikutsertaan dalam kelompok 

masyarakat di wilayah studi. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan terkait dengan tingkat modal sosial masyarakat dalam 

keberhasilan program dan dampak sosial dari program di Kabupaten Malang 

yaitu:  

1. Tidak maksimalnya peran tokoh masyarakat dalam program PNPM 

Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pagak sehingga menyebabkan peran 

serta masyarakat dalam berpartisipasi menjadi berkurang (PNPM 

Kecamatan Pagak, 2014) 

2. Evaluasi pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan hanya mengacu 

pada aspek ekonomi saja, belum melihat aspek sosial masyarakat dan 

tingkat modal sosial masyarakat terkena program dalam meningkatkan 

kesejahteraan dan kemandirian.(PNPM Kabupaten Malang, 2014). 

3. Tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Pagak dalam program PNPM 

Mandiri Perdesaan paling rendah dibandingkan dengan kecamatan lain 

dengan jumlah penduduk miskin terbanyak yaitu sebesar 15.053 KK. 

Sedangkan partisipasi masyarakat di Kecamatan Donomulyo paling tinggi 

dalam program PNPM Mandiri Perdesaan dengan jumlah penduduk 

miskin terbanyak kedua yaitu 19.458 KK. (PNPM Kabupaten Malang, 

2014) 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, terdapat dua rumusan masalah 

dalam penelitian. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana tipologi modal sosial masyarakat pemanfaat program PNPM 

Mandiri Pedesaan di Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Pagak 

Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana tipologi spasial kedekatan jarak fisik permukiman masyarakat 

pemanfaat program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pagak dan 

Kecamatan Donomulyo? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat yang ingin dicapai peneliti. 

Tujuan dan manfaat didasarkan pada identifikasi masalah dan rumusan masalah 

penelitian. Berikut tujuan dan manfaat penelitian. 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan 

masalah yang dipaparkan peneliti. Tujuan dari penelitian adalah: 

1. Mengetahui tipologi modal sosial masyarakat pemanfaat program PNPM 

Mandiri Pedesaan di Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Pagak 

Kabupaten Malang. 

2. Mengetahui tipologi spasial permukiman masyarakat pemanfaat program 

PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Pagak dan Kecamatan 

Donomulyo Kabupaten Malang. 

3. Mengetahui kedekatan jarak fisik permukiman pemanfaat PNPM MPd di 

Kecamatan Pagak dan Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diterima dari penyusunan penelitian dibagi menjadi 

dua yaitu manfaat untuk masyarakat dan manfaat untuk pemerintah sebagai 

pemangku kebijakan. Berikut manfaat penelitian: 

1. Manfaat yang didapat masyarakat Kabupaten Malang khususnya 

masyarakat Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Pagak adalah dapat 

mengetahui tipologi modal sosial yang dalam pelaksanaan dan 
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implementasi program PNPM Mandiri Perdesaan. Masyarakat dapat 

meningkatkan sosial sebagai modal dalam pelaksanaan program 

pengentasan kemiskinan serta program lain berbasis kesejahteraan 

masyarakat. 

2. Manfaat penelitian yang dapat diperoleh Pemerintah Kabupaten Malang 

adalah sebagai bahan pertimbangan mengevaluasi sejauh mana modal 

sosial masyarakat dalam mensukseskan program pengentasan kemiskinan 

PNPM Mandiri Perdesaan. Penelitian ini juga menjadi pertimbangan bagi 

pemerintah Kabupaten Malang dalam mengevaluasi program pengentasan 

kemiskinan tidak hanya dampak ekonomi saja, tetapi juga perlu 

mengevaluasi dampak sosial masyarakat dalam mencapai kesejahteraan 

dan kemandirian masyarakat di Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan 

Pagak. 

3. Manfaat yang diperoleh mahasiswa adalah menjadi sumber pengetahuan 

dan keilmuan baru dalam lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota. 

Mahasiswa juga dapat mengetahui langkah analisis dan metode yang dapat 

digunakan dalam mengevaluasi program/ kebijakan. 

 

1.5 Lingkup Penelitian 

1.5.1 Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tipologi modal sosial yaitu bonding social capital, bridging 

socialcapital atau linking social capital pada wilayah studi dengan melihat 

nilai densitas, rate of participation dan centrality. Pembahasan densitas 

hanya sampai nilai densitas tanpa mendefinisikan aspek modal sosial 

norma/aturan/sanksi, dan kepercayaan (trust) hanya pada jaringan. 

2. Tokoh sentral sosial masyarakat termasuk peran kelompok elit masyarakat 

dan tingkat kontrol masyarakat dalam pelaksanaan program PNPM 

Mandiri Perdesaan melalui analisis sentralitas dengan melihat nilai 

(degree, closeness, dan betwenness). 
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3. Mengetahui tipologi spasial permukiman masyarakat pemanfaat program 

PNPM Mandiri Perdesaan dengan menggunakan analisis Nearest 

Neighbour Analysis. 

4. Materi spasial berupa kedekatan jarak fisik permukiman pemanfaat PNPM 

MPd dengan tokoh sentral masyarakat dengan melihat hasil nilai Observed 

Mean Distance dari hasil nearest neighbour analysis dan dibandingkan 

dengan kedekatan jarak sosial hasil analisis SNA. 

5. Program PNPM Mandiri Perdesaan terdapat 3 program yaitu 

pembangunan sarana prasarana, simpan pinjam perempuan (SPP), dan 

usaha ekonomi produktif (UEP). Ketiga program dikaji untuk melihat 

perbedaan sosial masyarakat dari masing-masing program. 

1.5.2 Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah yang diambil dalam penelitian ini adalah 

Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Lokasi yang 

menjadi wilayah studi penelitian di Kecamatan Pagak yaitu Desa Sumbermanjing 

Kulon, Desa Pagak dan Desa Gampingan. Sedangkan desa yang menjadi wilayah 

studi di Kecamatan Donomulyo yaitu Desa Sumberoto, Desa Donomulyo dan 

Desa Tempursari. Ketiga desa di masing-masing kecamatan tersebut memiliki 

karakteristik yang berbeda sehingga bisa mewakili karakteristik masing-masing 

kecamatan. Desa Pagak dan Desa Donomulyo merupakan ibukota kecamatan 

yang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Desa Tempursari dan Desa 

Sumbermanjing Kulon merupakan desa yang menjadi wilayah pengembangan 

kegiatan masyarakat di masing-masing kecamatan. Sedangkan Desa Gampingan 

dan Desa Sumberoto merupakan desa yang menajadi gerbang awal masuk 

Kecamatan Pagak dan Kecamatan Donomulyo. 

Tabel 1. 1 Lingkup Wilayah Penelitian 
Kecamatan Donomulyo Kecamatan Pagak 

1 Desa Tulungrejo 1 Desa Gampingan 

2 Desa Banjarejo 2 Desa Pagak 

3 Desa Kedungsalam 3 Desa Pandanrejo 

4 Desa Tlogosari 4 Desa Sumbermanjing Kulon 

5 Desa Tempursari 5 Desa Sempol 

6 Desa Mantaraman 6 Desa Sumberkerto 

7 Desa Donomulyo 7 Desa Sumberejo 

8 Desa Purworejo 8 DesaTelogorejo 

9 Desa Sumberoto  
10 Desa Purwodadi 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 
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1.7 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dari penelitian “Tipologi Modal Sosial 

Masyarakat dan spasial masyarakat Pemanfaat Program PNPM Mandiri Perdesaan 

di Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang” terdiri dari: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian 

berupa lingkup materi dan lingkup wilayah, kerangka pemikiran, 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

  Berisi tinjauan teoritis mengenai kemiskinan, kesenjangan dan 

ketimpangan masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat, program 

pengentasan kemiskinan PNPM Mandiri Perdesaan, dampak sosial 

program, dan studi-studi terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

  Berisi prosedur yang digunakan dalam penelitian yang terdiri jenis 

penelitian, definisi operasional, variabel penelitian, diagram alir, 

metode pengumpulan data, populasi dan sampling, metode analisis 

data, dan kerangka analisis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Berisi data-data survei yang dilakukan analisis menggunakan 

metode analisis untuk mencapai tujuan penelitian. Data-data 

berupa jumlah penduduk miskin, jumlah kelompok sosial PNPM 

Mandiri Perdesaan tiap desa, jenis program PNPM Mandiri 

Perdesaan, tokoh sentral dilakukan analisa densitas, sentralitas dan 

tingkat partisipasi serta analisis kluster spasial yaitu nearest 

neighbour analysis. 

BAB V : PENUTUP 

  Berisi kesimpulan hasil dari pembahasan yang sesuai dengan 

tujuan penelitian serta saran yang diberikan oleh peneliti sebagai 

rekomendasi bagi pihak terkait pelaksanaan program pengentasan 

kemiskinan PNPM Mandiri Perdesaan. 
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