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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini di Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan 

disegala bidang. Mengingat semakin meningkatnya migrasi dari desa ke kota 

karena di kawasan perdesaan masih menghadapi permasalahan seperti terbatasnya 

kwalitas sumber daya manusia sehingga ketidaksanggupan atau kemampuan 

manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam, infrastruktur dan akses ke sektor 

ekonomi dan sosial. Menurut Satria dkk (2011:5), “untuk mencapai tujuan 

pembangunan nasional harus dilaksanakan disegala sektor politik, ekonomi, 

budaya, hukum, pendidikan dan keamanan”. Pembangunan desa merupakan salah 

satu cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alenia IV 

pembukaan UUD 1945 yaitu  

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

 

Kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu masalah terbesar yang 

dihadapi oleh masyarakat desa. Salah satunya menghindari terpuruknya 

kemiskinan dalam masyarakat adalah kemauan negara yang bersangkutan dalam 

mengorganisir sumberdaya manusia dan sumberdaya alam untuk mencapai 

sasaran yang terpadu secara efisien. Manusia merupakan penggerak untuk 

kemajuan bukan dari sumberdaya alam, jika manusianya dapat diorganisasikan 
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dengan baik dan diberi motivasi kerja, maka kekurangan modal dan sumberdaya 

alam dapat diatasi. Kemampuan dan kemauan manusia dalam mengelola sumber 

daya alam maka dapat menanggulangi terjadinya pengangguran dan kemiskinan.  

Menurut Yusuf (2000:5), dalam GBHN TAP MPR No. IV/MPR/1978 bab II 

pola Dasar Pembangunan Nasional bertujuan untuk : 

1. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata meteriil dan 

spirituil berdasarkan pancasila, 

2. Di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, 

berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat, 

3. Dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, 

dinamis, dan harmonis, dan 

4. Dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan 

damai. 

 

Pembangunan Nasional dapat ditunjukkan dengan upaya penanggulangan 

kemiskinan baik secara langsung dan tidak langsung melalui program pemerintah 

antara lain program keluarga berencana, program pengucuran dana, program 

pendidikan, kesehatan perbaikan sarana dan prasarana transportasi. Adanya 

berbagai program pembangunan masyarakat diharapkan bertujuan untuk 

melakukan berbagai program yang diberikan pemerintah sebagai penanggulangan 

angka kemiskinan dan pengangguran. 

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan kapasitas 

masyarakat, baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai 

persoalan terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan 

kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar 

dari pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan agar 

hasil yang dicapai bisa maksimal. Menurut Nawawi (2009:144), “dikatakan 

pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan”. Sebagai proses, pemberdayaan 
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adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan 

kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami 

kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjukkan pada 

keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu 

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan pada keadaan atau mempunyai 

pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang 

bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu 

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 memberikan suatu program 

pembangunan nasional yaitu PNPM yang terdiri PNPM Mandiri Perdesaan, 

PNPM Mandiri Perkotaan, dan PNPM Mandiri Wilayah khusus atau tertinggal( 

http://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan). Mayarakat yang beragam 

mata pencaharian mulai petani, sopir, berdagang, pejabat, pendidik, dan peterna-

kan mempunyai kebutuhan hidup untuk meningkatkan taraf ekonomi untuk hidup 

lebih baik. 

PNPM sebagai suatu program pemerintah sebagai pembangunan Nasional 

yang ditujukan untuk mendorong dan menfasilitasi upaya pemberdayaan 

masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan pada masyarakat miskin. Dalam 

PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam 

setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, 

pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai 
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kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan 

pelestariannya. 

Tercapainya tujuan tidak hanya tergantung pada peralatan, dana, sarana dan 

prasarana tetapi lebih berpusat pada manusia yang melaksanakan pekerjaan 

tersebut. Program  pemerintah seperti PNPM-MP diharapkan dapat mengurangi 

angka kemiskinanan dan pengangguran. Tercapainya suatu tujuan pembangunan 

nasional tidak hanya dengan pemberian modal, sarana prasarana yang lengkap dan 

modern tetapi partisipasi lebih kuat mencapai tujuan tersebut. Masyarakat 

merupakan kelompok sosial terbesar dalam suatu Negara. Partisipasi masyarakat 

merupakan langkah utama atau terpenting jalannya suatu kegiatan. Terlaksananya 

suatu kegiatan karena ada beberapa faktor pendukung dari masyarakat untuk 

berpartisipasi yaitu ada kemauan, kemampuan, dan kesempatan melakukan 

sesuatu. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan seseorang dalam kelompk 

masyarakat secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. 

Seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam 

kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, 

tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. 

Menurut Satria dkk (2011:63), “secara geopolitik desa merupakan wilayah 

administrasi terkecil dalam sistem pemerintahan”. Secara yuridis keberadaannya 

diatur dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah tersebut pasal 1 yang dimaksud dengan desa adalah : 

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
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setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Satria dkk (2011:63) menjelaskan lazimnya suatu wilayah administratif 

maka pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu, “ Jumlah 

penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, dan sarana dan 

prasarana pemerintah”. Pembangunan desa merupakan satu kebijaksanaan atau 

pandangan yang menyeluruh sebagai sistem sehingga satu dengan yang lain 

bergerak secara serentak, saling berkaitan serta saling menunjang untuk tujuan 

bersama. Mengingat masalah desa identik dengan masalah kemiskinan, 

pengangguran, keterbelakangan, dan kemelaratan maka perlu adanya penanggu-

langan masalah desa lewat pembangunan yang menyeluruh dan berpola nasional. 

Berdasarkan uraian di atas penulis disini mencoba melakukan penelitian 

skripsi dengan judul “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 

Perdesaan (PNPM-MP) dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa 

(Studi Kasus di Desa Sooka, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Sebagai pedoman penelitian yang dapat mempermudah dalam pembatasan 

masalah sehingga tidak terjadi salah tujuan dalam penelitian ini, maka dalam 

penelitian ini penulis lebih menekankan fokus penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Sooka, Kecamatan Punung, Kabupaten 

Pacitan? 
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2. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Sooka, Kecamatan Punung, Kabupaten 

Pacitan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui manfaat apa yang 

akan diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Sooka, Kecamatan Punung, 

Kabupaten Pacitan. 

2. Mengetahui partisipasi masyarakat Desa Sooka, Kecamatan Punung, 

Kabupaten Pacitan. 

 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Penelitiana ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat atau kegunaan 

yaitu : 

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun pada masyarakat pada umumnya mengenai Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa. 
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b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis. 

a. Menyebarkan luaskan informasi serta masukan tentang Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan Desa. 

b. Sebagai calon pendidik mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, 

pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian ini dapat 

ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya, serta bagi 

masyarakat luas pada umumnya. 

 

E. Daftar Istilah 

Daftar istilah adalah suatu penjelasan istilah-istilah yang terdapat dalam 

kata-kata kunci yang ada pada judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang 

terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 

adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara tujuan 

dan berkelanjutan (Satker. 2011. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM-MP). Pacitan). 

2. Partisipasi adalah turut berperan serta atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan 

(Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka). 
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3. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh 

kebudayaan yang mereka anggap sama (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka). 

4. Partisipasi masyarakat adalah ikut serta, keterlibatan, peran aktif masyarakat 

atau kelompok manusia yang terkait untuk menuangkan pemikiran dan 

melakukan atau melaksanakan kegiatan dengan sadar dalam pembangunan 

kehidupan bermasyarakat (http:// sacafirmansyah. wordpress.com/ 2009/06/05/ 

partisipasi-masyarakat/). 

5. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir agar 

menjadi proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri dan struktur 

sosialnya, jadi bukan hanya konsepsi sebagai usaha memerintah belaka tetapi 

pembangunan tergantung dari proses imansipasi diri dan suatu partisipasi 

kreatif (Nawawi, Ismail. 2009. Pembangunan dan Problem masyarakat. 

Surabaya. Putra Media Nusantara). 

6. Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan (Tim 

Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1989. Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka). 

7. Pembangunan desa adalah Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan 

dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu 

bangsa, negara dan pemerintah, maupun masyarakat menuju modernitas 

agar menjadi lebih baik seperti yang diinginkan (Marbun. 1988. Proses 

Pembangunan Desa menyongsong tahun 2000. Surakarta. Erlangga). 


