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HALAMAN PERSEMBAHAN

Ribuan kilo jalan yang kau tempuh

Lewati rintang untuk aku anakmu

Ibuku sayang masih terus berjalan 

Walau tapak kaki penuh darah penuh nanah 

Seperti udara kasih yang engkau berikan 

Tak mampu ku membalas

Ibu.. Ibu..

Ingin ku dekap dan menangis di pangkuanmu

Sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu

Lalu do’a-do’a baluri sekujur tubuhku

Dengan apa membalas

Ibu.. Ibu..

Iwan Fals — Ibu

"Ku Persembahkan Skripsi Ini untuk Semuanya : Keluargaku Tercinta (Ibu, 

Ayahku, dan Sudara-saudarakuX Teman-teman, Dosen-dosenku yang 

Amazing serta Almamaterku Tercinta 9
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MOTTO

“Life’s simple, you make choices andyou don ’t look back”.

(Hidup itu sederhana, kau buat keputusan dan jangan menyesalinya)

(Taken from a Movie: The F&st and The Furious : Tokyo Drift — 2006).
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ABSTRAK

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) 
dimulai pada tahun 2007 sebagai keberlanjutan pelaksanaan Program 
Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 
1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat 
dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. 
Penelitian ini memberi gambaran tentang Tingkat Partisipasi Penduduk Miskin 
dalam Proses Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - 
Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya 
Kabupaten Ogan Ilir. Masalah penelitian ini adalah seberapa besar tingkat 
partisipasi penduduk miskin dalam proses perencanaan PNPM-MP dan adakah 
perbedaan tingkat partisipasi antara penduduk miskin laki-laki dengan penduduk 
miskin perempuan dalam proses perencanaaan PNPMP-MP. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi penduduk miskin 
dalam proses perencanaan PNPM-MP dan untuk mengetahui adakah perbedaan 
tingkat partisipasi antara masyarakat miskin laki-laki dengan tingkat partisipasi 
masyarakat miskin perempuan dalam proses perencanaan PNPM-MP. Penelitian 
ini adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian 
survey dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Melalui pendekatan kuantitatif 
memungkinkan untuk memperoleh data pengukuran dengan merumuskan 
kuesioner penelitian mengenai tingkat partisipasi berdasarkan konsep tingkat 
partisipasi menurut Arstein (1969). Variabel penelitian ini merupakan variabel 
tunggal, yaitu partisipasi dan unit analisisnya adalah individu. Populasi penelitian 
ini adalah penduduk miskin yang berusia > 18 tahun yang berjumlah 457. 
Penentuan sampel penelitian menggunakan teknik proportioned stratified random 
sampling sehingga didapatlah jumlah sampel 100 yang terdiri dari 53 responden 
laki-laki dan 47 responden perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tingkat partisipasi penduduk miskin dalam proses perencanaan PNPM-MP 
tergolong tinggi hal ini dapat diketahui dari skor total jawaban kuesioner 
penelitian yang berjumlah 5311 di mana nilai 5311 terletak di wilayah antara 
median dan kuartil 3 yang berarti bahwa tingkat partisipasi tergolong tinggi. 
Diketahui pula bahwa terdapat perbedaan tingkat partisipasi antara penduduk 
miskin laki-laki dengan penduduk miskin perempuan, hal ini dibuktikan dengan 
pengujian hipotesis yang menggunakan rumus uji komparatif (uji beda) Mann- 
Whitney Test. Berdasarkan hasil perhitungan didapatlah p-value = 0,4754542 di 
mana nilai p-value = 0,4754542 > 0,05 yang berarti terdapat perbedaan tingkat 
partisipasi di mana tingkat partisipasi penduduk miskin laki-laki lebih tinggi 
dengan total skor pencapaian 72,40% sedangkan tingkat partisipasi penduduk 
miskin perempuan lebih rendah dengan total skor pencapaian 65,69%.

Koto Kunci: Partisipasi, Penduduk Miskin, Perencanaan PNPM-MP.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010 

menunjukkan bahwa 94.439 jiwa adalah penduduk miskin. Salah satu penyebab 

kemiskinan di daerah perdesaan adalah rendahnya akses terhadap pelayanan 

prasarana dasar, antara lain jalan dan jembatan, air minum, irigasi dan sebagainya. 

Rendahnya akses tersebut menyebabkan masyarakat perdesaan sulit untuk 

meningkatkan akses perekonomian. Oleh sebab itu, pada tahun 2007 pemerintah 

Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Perkotaan serta 

PNPM Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal.

Karena itu, diperlukan proses pemberdayaan yang berkelanjutan untuk 

meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menganalisis 

masalah, kondisi dan potensi mereka. Oleh karena itu, PNPM-MP menggunakan 

pendekatan pembangunan partisipatif dan merupakan kebijakan pemerintah yang 

bersifat dari bawah ke atas (bottom-up approach), yaitu suatu kebijakan atau 

program yang dirancang oleh pemerintah untuk masyarakat di mana masyarakat 

dilibatkan secara aktif dalam program tersebut dan juga masyarakat diberikan 

pilihan untuk menentukan sendiri arah pembangunan sesuai kebutahan 

berdasarkan kondisi dan situasi yang mereka alami.
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PNPM-MP merupakan kebijakan pembangunan yang bersifat dari bawah 

ke atas (bottom-up) yang dalam pelaksanaannya menggunakan teknik PRA. PRA 

adalah Participatory Rural Approach (PRA) atau pendekatan partisipasi 

masyarakat perdesaan. Participatory Rural Approach (PRA) merupakan 

pendekatan atau metode yang mendorong masyarakat perdesaan untuk turut serta 

meningkatkan dan menganalisis pengetahuan mereka sendiri. Prinsip-prinsip 

PRA, antara lain : (1) keberpihakan, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) 

masyarakat sebagai pelaku dan orang luar sebagai fasilitator, (4) santai dan 

informal, (5) berkaitan dengan penghargaan dan pengembangan ilmu pengetahuan

lokal (kearifan lokal).

Dari proses yang beijalan selama ini, persoalan perencanaan dan 

pengambilan keputusan dalam program pembangunan kerap kali dilakukan oleh 

pemerintah dengan model kebijakan dari atas ke bawah (top-down). Rencana 

program pengembangan masyarakat biasanya dibuat di tingkat pusat (atas) dan 

dilaksanakan oleh instansi propinsi dan kabupaten. Masyarakat sering kali 

diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan. Hal 

ini biasanya disebabkan adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam 

pembangunan bagi masyarakat, masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk 

menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya. 

Dalam visi ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan 

dari luar. Program yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah (top 

down) sering tidak berhasil dan kurang memberi manfaat kepada masyarakat
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karena masyarakat kurang terlibat sehingga mereka merasa kurang bertanggung 

jawab terhadap program dan keberhasilannya.

Dari kondisi ini, konsep perubahan masyarakat sekarang mengalami 

pergeseran. Dari yang tadinya masyarakat sebagai obyek menjadi masyarakat 

sebagai subyek. Pendekatan yang dilakukan kemudian dikembangkan dengan 

menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. 

Pendekatan tersebut lebih bersifat memberdayakan masyarakat, atau dikenal 

dengan model “pemberdayaan masyarakat” (community development). Dasar 

proses pemberdayaan masyarakat ini sendiri adalah adanya penggabungan dari 

dua unsur yang ada dalam masyarakat, yakni pengalaman dan pengetahuan 

masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan 

mereka untuk menjadi lebih baik.

Proses ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat 

meningkatkan taraf hidupnya, menggunakan dan mengakses sumber daya 

setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. 

Dengan begitu, pemberdayaan masyarakat diharapkan akan berjalan secara terus- 

menerus dengan partisipasi masyarakat yang juga utuh. Ini semua tidak lain 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam 

meningkatkan taraf hidupnya.

Desa Tanjung Sejaro merupakan salah satu desa di Kecamatan Indralaya 

Kabupaten Ogan Ilir yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan PNPM Mandiri 

Perdesaan sejak tahun 2008. Untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan PNPM
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Mandiri Perdesaan dituntut adanya kesiapan dari masyarakat desa dalam 

menyiapkan 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. Pada 

tahun 2008, Desa Tanjung Sejaro hanya bisa mendapat bantuan kegiatan non-fisik 

yaitu kredit Simpan Pinjam Perempuan (SPP) barulah pada tahun 2011 dan 2012 

mendapatkan bantuan pembiayaan pembangunan sarana prasarana (kegiatan 

fisik), yaitu pembangunan gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

dan pembangunan siring yang masing-masing termuat dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) tahun anggaran 2010 dan

tahun anggaran 2011.

PNPM-MP sebagai program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu 

program yang memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam 

pembangunan. Sasaran utamanya adalah membuka akses bagi kaum miskin, 

termasuk bagi kaum perempuan dan kaum terpinggirkan (marginal) dalam 

pembangunan. Pentingnya pelibatan perempuan dalam kegiatan PNPM-MP baik 

di tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program ini dikarenakan masih 

banyak pemikiran-pemikiran masyarakat yang memandang perempuan tidak patut 

memposisikan dirinya sebagai penentu kebijakan atau pengambil keputusan di 

sektor publik yang di dalamnya terdapat kaum laki-laki. Pandangan ini berawal 

dari kecenderungan tradisi yang mengakar di masyarakat, di mana laki-laki 

diposisikan lebih tinggi dari pada perempuan sehingga peran publik perempuan
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seharusnya bisa juga dilakukan oleh perempuan seolah hanya menjadi 

monopoli laki-laki.

yang

Nilai-nilai budaya patriarki di kalangan masyarakat mengakar dan 

mendominasi dalam kehidupan bahkan dalam lingkungan terkecil seperti 

keluarga, nuansa dominasi laki-laki sangat kuat terutama di perdesaan. Dalam 

budaya seperti ini, perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat 

kebijakan karena patron membentuk perempuan sangat tendesius mengutamakan 

perasaan sehingga jauh dari sikap rasionalitas. Persepsi negatif tersebut dilekatkan 

pada perempuan sejak lama sehingga telah terstruktur sedemikian rupa di benak 

laki-laki dan perempuan itu sendiri. Oleh sebab itulah, PNPM-MP memberikan 

kesempatan yang besar terhadap perempuan dalam kegiatannya baik di tingkat 

perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan dan evaluasi program kegiatan.

Komitmen PNPM-MP untuk memberikan peluang partisipasi yang sama 

antara perempuan dan laki-laki dapat dilihat dari ketentuan program di mana 

PNPM-MP memberikan dana bantuan kepada desa-desa yang berpartisipasi dalam 

dua bentuk, yaitu dana bantuan untuk kegiatan sarana prasarana (fisik) dan kredit 

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang merupakan kegiatan non-fisik. SPP hanya 

diberikan kepada perempuan yang membentuk kelompok usaha tersendiri demi 

untuk meningkatkan perekonomian mereka. Selain itu PNPM-MP juga 

mengharuskan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) yang akan 

menyosialisasikan dan melaksanakan program ini di tingkat desa harus terdiri dari 

satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, serta dibentuknya Musyawarah 

Desa Khusus Perempuan (MDKP) pada tahap perencanaan kegiatan di mana
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peserta yang hadir semuanya perempuan. MDKP ini bertujuan untuk 

meningkatkan peran serta perempuan khususnya dalam proses pengambilan 

keputusan pembangunan. Dari program-program kebijakan yang ada selama ini, 

pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih sangat kurang. 

Diharapkan dengan adanya MDKP ini perempuan menjadi lebih kritis dan berani 

memberikan usulan-usulan kegiatan yang sesuai dengan permasalahn yang 

mereka hadapi selama ini yang mungkin mereka malu atau tidak berani 

mengeluarkan pendapatnya ketika berada dalam satu forum dengan laki-laki.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti

tentang Tingkat Partisipasi Penduduk Miskin dalam Proses Perencanaan Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) (Studi 

pada Laki-laki dan Perempuan di Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya 

Kabupaten Ogan Ilir).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar tingkat partisipasi penduduk miskin dalam proses

perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri

Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya 

Kabupaten Ogan Ilir ?

2. Adakah perbedaan tingkat partisipasi antara penduduk miskin laki-laki 

dengan penduduk miskin perempuan dalam proses perencanaan Program
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Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di 

Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir ?

13 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi penduduk miskin laki-laki 

dan masyarakat miskin perempuan dalam proses perencanaan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) di 

Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan tingkat partisipasi

penduduk miskin laki-laki dan penduduk miskin perempuan dalam proses

perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri

Perdesaan (PNPM-MP) di Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya 

Kabupaten Ogan Ilir.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau tambahan 

informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan 

dengan masalah penelitian ini. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi dalam penyusunan makalah, karya tulis, bahkan penelitian selanjutnya.
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1.4,2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh badan pemerintahan 

untuk memberikan sumbangan pemikiran, pertimbangan, serta 

mengenai Tingkat Partisipasi Penduduk Miskin dalam Proses 

Perencanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan 

(PNPM-MP) di Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

dan swasta

masukan

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan partisipasi sebenarnya sudah pernah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, di antaranya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmawaty dkk. (2006) yang berjudul Bentuk Partisipasi 

Masyarakat Dusun III Tongkoh Desa Dolat Raya Kec. Tiga Patah Kab. Koro 

Provinsi Sumatera Utara terhadap Upaya Kontribusi di Taman Hutan Raya Bukit 

Barisan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 27% responden pernah 

mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan, seperti kegiatan 

penghijauan, dan pemeliharaan tapal batas. 12% responden menjawab bahwa 

mereka berpartisipasi terhadap upaya konservasi hutan dalam bentuk tidak

menebang pohon dan memanfaatkan lahan Tahura Bukit Barisan dan 61%

responden menjawab tidak pernah mengikuti semua kegiatan konservasi kawasan

Tahura Bukit Barisan.

Penelitian selanjutnya oleh S.U Pranata Negara (2008) yang berjudul 

Partisipasi Masyarakat dalam Imlpementasi Program Penanggulangan 

Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Lahat. Hasil penelitian ini
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menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan P2KP di 

Kecamatan lahat sudah cukup baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat 

dalam P2KP tidak terlepas dari tinginya kesadaran masyarakat untuk membantu 

dalam penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Partisipasi 

masyarakat pada P2KP dapat berupa sumbangan pemikiran, berupa ide-ide, 

usulan kegiatan serta cara pandang mengenai persoalan kemiskinan dan 

penanggulangannya. Selain partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran juga 

ada sumbangan berupa penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 

penyelenggaraan kegiatan dan juga sumbangan tenaga berupa pengawasan 

terhadap penggunaan anggaran Bantuan Langsung Masyarakat.

Penelitian Leonard C. Indito (2008) yang berjudul Partisipasi Mahasiswa 

dalam Organisasi Kemahasiswaan di Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Mulawarman menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa 

masih kurang. Anggota organisasi aktif apabila ada kegiatan saja. Sedangkan 

untuk tugas dan kegiatan rutinitas mahasiswa dalam organisasi masih kurang. Jika 

dilihat dari kegiatan organisasi kemahasiswaan yang sudah berjalan, kegiatan 

tersebut sudah cukup banyak dikerjakan sesuai dengan program keija organisasi 

kemahasiswaan. Salah satu faktor penghambat mahasiswa tidak ikut berpartisipasi 

adalah adanya anggapan jika aktif dalam organisasi akan menghambat studinya.

Penelitian Rahaijo (2009) dengan judul Implementasi Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri bagi Keluarga Miskin di Desa 

Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga, dari hasil penelitian ini 

diperoleh bahwa implementasi PNPM berjalan dengan lancar dilihat dari program
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perbaikan irigasi dan sarana air bersih, hasil yang dicapai ketepatan sasaran 

60,23%, ketepatan tujuan 62,50%, ketepatan manfaat 46,0% sedangkan kendala 

yang dihadapi adalah rumitnya administrasi serta rendahnya swadaya masyarakat 

terkait kebutuhan tenaga swadaya masyarakat.

Penelitian Nursalam (2009) yang berjudul Pemberdayaan Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) Masyarakat Desa melalui Program Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri (Studi di Desa Wonomulyo Kecamatan 

Poncokusumo Kabupaten Malang). Analisis yang digunakan yakni deskriptif 

kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, 

observasi serta dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah ketatnya persaingan 

dalam pemberian bantuan PNPM Mandiri terhadap masyarakat. Selain itu, 

minimnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya penyuluhan tentang PNPM 

Mandiri membuat masyarakat masih belum banyak mendayagunakan program ini 

dalam memperbaiki perekonomian keluarganya. Namun, masyarakat yang 

menerima dana bantuan ini dapat bernafas lega dalam mengembangkan usaha 

kecil yang mereka miliki.

Selanjutnya, Penelitian Neli Wildan (2011) yang berjudul Implementasi 

PNPM Mandiri dalam Meningkatkan Motivasi Masyarakat (Studi Kasus pada 

LKM Karya Bersama di Desa Putih Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri), 

penelitian ini mengunakan pengumpulan data dengan 2 (dua) tahap, yaitu studi 

lapangan dan studi pustaka. Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus 

dengan analisis data yang bersifat deskriptif. Dengan hasil penelitian bahwa 

penerapan upaya peningkatan motivasi masyarakat dalam PNPM Mandiri di Desa
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mengadakan penyuluhanPutih Kec. Gampengrejo Kab. Kediri dengan cara 

PNPM Mandiri dengan melakukan refleksi kemiskinan pada seluruh masyarakat

Desa Putih dengan mengadakan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, 

melakukan tinjauan partisipatif, membangun integritas masyarakat LKM Karya 

Bersama dan pemerintah desa.

Penelitian yang dilakukan ini tidak jauh berbeda dengan penelitian- 

penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Rahmawaty (2006) dan S.U 

Pranata (2008). Penelitian ini memiliki kesamaan pada unit yang dianalisis, yaitu 

masyarakat/kelompok bukan individu. Berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif di 

mana peneliti berusaha untuk mendeskripsikan seberapa besar tingkat partisipasi 

masyarakat miskin laki-laki dan masyarakat miskin perempuan dalam proses 

perencanaan PNPM-MP di Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya Kabupaten

Ogan Ilir.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat 

miskin digunakanlah kuesioner yang berisi pemyatan-pemyataan yang berkaitan 

dengan partisipasi masyarakat miskin pada PNPM-MP sesuai dengan indikator 

yang telah ditentukan. Setelah data kuesioner didapat kemudian dianalisis dengan 

menggunakan teknik penghitungan statistik sehingga bisa diketahui gambaran 

yang jelas mengenai tingkat partisipasi masyarakat miskin laki-laki dan 

masyarakat miskin perempuan dalam proses perencanaan PNPM-MP di Desa 

Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.
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1.6 Kerangka Pemikiran

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM- 

MP) adalah program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah 

agar angka kemiskinan dan pengangguran di tingkat pedesaan menurun. Di mana 

PNPM-MP ini membuat individu atau masyarakat miskin agar ada 

kekuatan (power) dalam memberdayakan kehidupan mereka. Berikut ini deskripsi 

singkat tentang PNPM-MP.

program

1. Tujuan PNPM

Tujuan Umum

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya 

kesejahteraan dan kesempatan keija masyarakat miskin di perdesaan 

dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan 

pengelolaan pembanguanan.

Tujuan Khusus

1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya

dan atau kelompok perempuan dalam

pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 

dan pelestarian pembangunan.

2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan 

memberdayakan sumber daya lokal.

3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi 

pengelolaan pembangunan partisipatif.

masyarakat miskin

12



A

4. Menyediakan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi yang 

diprioritaskan oleh masyarakat.

5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.

6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja Sama 

Antar Desa (BKAD).

7. Mengembangkan keija sama antar pemangku kepentingan dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan.

2. Jenis Kegiatan yang Dibiayai oleh PNPM-MP

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan 

adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana prasarana dasar yang 

dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RTM.

2. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesejahteraan dan

pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan 

keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).

3. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha 

ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan 

produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan

modal).

4. Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok 

Perempuan (SPP).

3. Jenis Kegiatan yang Dilarang (Negative List)

Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai oleh PNPM-MP adalah:

13



J

1. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer 

angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai 

politik.

2. Pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat

atau

ibadah.

3. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan- 

bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat- 

obat terlarang dan lain-lain).

4. Pembelian kapal ikan yang 

perlengkapannya.

5. Pembiayaan gaji pegawai negeri.

6. Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak-anak di bawah

berbobot di atas 10 ton dan

usia.

7. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan atau 

penjualan barang-barang yang mengandung tembakau.

8. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan 

sebagai cagar alam, kecuali ada izin tertulis dari instansi yang 

mengelola lokasi tersebut.

9. Kegiatan pengelolaan tambang atau pengambilan dan penggunaan 

terumbu karang,

10. Kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air 

dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain.

11. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai.
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12. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya

lebih dari 50 Ha.

13. Pembangunan jalan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha.

14. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan

kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik.

Partisipasi adalah keikutsertaan orang dalam upaya perencanaan, 

pelaksanaan, serta pengawasan di dalam menguasai dan memelihara alam, bukan 

sekedar melaksanakan yang telah orang lain (kelompok lain) rencanakan dan 

putuskan. Program pemberdayaan ini merupakan suatu sistem yang berinteraksi 

dan berkolaborasi dengan lingkungan sosial dan fisik. Dengan makna lainya 

pemberdayaan bukanlah merupakan upaya pemaksaan kehendak terhadap 

subyeknya dalam membuat kekuatan dan menciptakan kekuasaannya tetapi sesuai 

dengan potensi yang dimilikinya.

Partisipasi masyarakat miskin dalam proses perencanaan PNPM-MP 

meliputi partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan dan 

partisipasi dalam pelestarian kegiatan. Fokus penelitian ini yaitu partisipasi 

masyarakat miskin dalam proses perencanaan PNPM-MP di Desa Tanjung Sejaro 

Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, yang meliputi partisipasi masyarakat 

miskin dalam Musyawarah Penggalian Gagasan, partisipasi dalam Musyawarah 

Khusus Perempuan dan partisipasi dalam Musyawarah Desa Perencanaan.
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1. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal 

dimulai dari MAD Sosialisasi sampai dengan pelatihan KPMD/K. Perencanaan 

kegiatan di desa dikenal dengan istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD). 

Perencanaan kegiatan di kecamatan dimulai dengan MAD Prioritas Usulan 

sampai dengan MAD Penetapan Usulan. Perencanaan di kabupaten adalah 

perencanaan koordinatif, dimulai dari ketrelibatan utusan kecamatan dalam forum 

SKPD sampai dengan musrenbang kabupaten. Partisipasi yang difokuskan dalam 

penelitian ini adalah partisipasi masyarakat miskin laki-laki dan partisipasi 

masyarakat miskin perempuan dalam proses perencanaan PNPM-MP di Desa 

Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir meliputi partisipasi 

dalam Musyawarah Penggalian Gagasan (MPG), Musyawarah Desa Perencanaan 

(MD Perencanaan) dan Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKJP). Adapun 

perencanaan kegiatan yang dimaksud tersebut dalam PNPM-MP dikenal dengan 

istilah Menggagas Masa Depan Desa (MMDD).

1. Musyawarah Penggalian Gagasan (MPG)

Musyawarah penggalian gagasan adalah pertemuan kelompok- 

kelompok/dusun untuk menemukan gagasan-gagasan sesuai kebutuhan 

masyarakat terutama rumah tangga miskin (RTM). Gagasan-gagasan yang 

disampaikan oleh masyarakat tidak sekedar gagasan kegiatan 

diajukan dalam rangka mendapatkan dana PNPM Mandiri Perdesaan, 

tetapi berupa gagasan-gagasan dalam kaitan langsung penanggulangan 

kemiskinan. Kelompok yang dimaksud dalam proses penggalian gagasan

yang
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adalah sekumpulan warga masyarakat (laki-laki, perempuan, 

campuran) yang tergabung dalam: (a) Ikatan kemasyarakatan yang berlatar 

belakang wilayah seperti RT, RW, RK, Dusun, Kampung, jurong, banjar 

atau yang lainnya; (b) Kelompok-kelompok informal di masyarakat seperti 

kelompok arisan, kelompok usaha bersama, atau kelompok keagamaan; (c) 

Pengelompokan masyarakat lainnya sesuai keadaan setempat. 

Musyawarah penggalian gagasan dilakukan dengan memanfaatkan 

pertemuan rutin kelompok yang sudah ada (formal maupun informal). 

Bahan yang diperlukan adalah peta sosial dusun, daftar rumah tangga 

miskin dan sangat miskin di dusun berikut kriterianya, serta lembar 

diagram Venn kelembagaan. Hasil yang diharapkan dari musyawarah

atau

penggalian gagasan adalah: (1) dipahaminya hal-hal pokok tentang PNPM

Mandiri Perdesaan meliputi tujuan, prinsip, ketentuan dasar, dan alur 

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang akan dilakukan; (2) gagasan- 

gagasan kegiatan maupun visi ke depan dari masyarakat untuk mengatasi 

permasalahan dan penyebab kemiskinan, berdasarkan potensi dan sumber 

daya lokal yang dimiliki. Dokumen yang dihasilkan: (1) Berita Acara 

Keputusan Hasil Musyawarah, (2) Daftar Gagasan.

2. Musyawarah Desa Khusus Perempuan (MDKP)

MKP dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka 

membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan 

menetapkan usulan kegiatan yang merupakan kebutuhan desa. Usulan 

yang disampaikan perlu mempertimbangkan hasil penggalian gagasan
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telah dilakukan sebelumnya. Usulan hasil musyawarah tersebut 

selanjutnya dilaporkan ke musyawarah desa perencanaan untuk disahkan 

sebagai bagian dari usulan desa. Bahan yang diperlukan adalah peta sosial 

dusun, daftar rumah tangga miskin dan sangat miskin di dusun berikut 

kriterianya, lembar diagram Venn kelembagaan, rekap hasil penggalian 

gagasan dari kelompok-kelompok perempuan. Hasil yang diharapkan 

melalui pertemuan ini adalah: (a) ditetapkannya usulan kegiatan simpan 

pinjam kelompok perempuan; (b) ditetapkannya usulan dari kelompok 

perempuan selain usulan kegiatan simpan pinjam; (c) terpilihnya calon- 

calon wakil perempuan yang akan hadir di musyawarah antar desa 

prioritas usulan. Metode yang digunakan dalam MKP adalah analisis 

penyebab kemiskinan dengan tujuan: (a) mengajak perempuan mencari 

permasalahan penyebab kemiskinan yang seringkali dirasakan dalam 

kehidupan sehari-hari, kemudian menganalisis dan mencari akar 

permasalahannya; (b) menentukan kegiatan apa saja yang diperkirakan 

dapat mengatasi permasalahannya dari sudut pandang kelompok 

perempuan. Dokumen yang dihasilkan; (1) Berita Acara Keputusan Hasil 

Musyawarah, (2) Daftar Usulan, (3) Daftar seluruh Gagasan.

3. Musyawarah Desa Perencanaan (MDP)

Musdes perencanaan merupakan pertemuan masyarakat di desa 

yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari

yang

proses penggalian gagasan di kelompok-kelompok/dusun. Bahan-bahan 

yang harus disiapkan adalah peta desa hasil penggabungan semua peta
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dusun, rekap data RTM dusun, diagram Venn kelembagaan, rekap gagasan 

dusun, rekap masalah semua dusun, dan usulan kelompok 

perempuan. Hasil yang diharapkan dari Musdes Perencanaan adalah: (a) 

terumuskannya visi desa yang dibuat berdasarkan proses sebelumnya yang 

berasal dari penggalian gagasan dan MKP; (b) tersusunnya peta sosial desa 

dan prioritas kegiatan dari hasil penggalian gagasan yang kemudian 

dijadikan bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan 

tahunan desa (RKPDes) dan rencana pembangunan jangka menengah desa 

(RPJMDes); (c) berdasarkan tabel penggalian gagasan, menetapkan satu 

usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas 

hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas 

kelompok-kelompok usaha ekonomi; (d) berdasarkan tabel penggalian 

gagasan MKP, mengesahkan tanpa pembahasan kembali, usulan kegiatan 

hasil keputusan musyawarah khusus perempuan, terdiri dari:

(1) Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan 

peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau 

pendidikan) dan peningkatan kapasitas kelompok-kelompok 

usaha ekonomi. Jika usulannya sama dengan usulan dari 

musyawarah desa perencanaan, maka kaum perempuan dapat 

mengajukan usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan 

dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga.

(2) Usulan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan, jika 

ada.

semua
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(e) ditetapkannya daftar usulan-usulan kegiatan yang akan diajukan 

pendanaanya melalui sumber dana lainnya (swadaya, pendapatan desa, 

APBD Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), dan lain-lain). Usulan ini 

dapat disampaikan melalui musrenbangdes dan musyawarah antar desa 

tahap selanjutnya; (f) terpilih dan ditetapkannya Tim Penulis Usulan, Tim 

Pemelihara; (g) terpilihnya sekurang-kurangnya satu orang yang akan 

diusulkan menjadi calon pengurus UPK dan calon pengamat pada 

musyawarah antar desa prioritas usulan; (h) terpilihnya wakil-wakil desa 

yang akan hadir dalam musyawarah antar desa prioritas usulan terdiri dari 

6 orang meliputi kepala desa, ketua TPK, dan 4 orang wakil masyarakat. 

Minimal 3 dari 6 wakil tersebut adalah perempuan; (i) disetujuinya 

keikutsertaan desa dalam pembentukan BKAD yang tertuang dalam surat 

keputusan yang ditandatangani oleh BPD dan Kepala Desa. Peserta dari 

Musdes Perencanaan meliputi:

a. Kepala desa dan aparat desa,

b. BPD atau sebutan lainnya,

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM),

d. Wakil RTM desa,

e. Wakil perempuan,

f. LSM/ormas,

g. Tokoh masyarakat, tokoh agama,

h. Anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir.
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Proses ini difasilitasi oleh kader desa dan atau FK/FT, Fasilitator 

perlu mengupayakan seoptimal mungkin agar sekurang-kurangnya 40% 

dari peserta Musdes Perencanaan adalah perempuan.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah 

disepakati dalam pertemuan Musyawarah Antar Dusun (MAD) Penetapan Usulan 

dan musdes informasi hasil MAJD serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan.

3. Pelestarian Kegiatan

Pelestarian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat

memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (sustainable). Di

samping manfaat dari hasil kegiatan, aspek pemberdayaan, sistem dan proses 

perencanaan, aspek good govermance serta prinsip-prinsip PNPM Mandiri 

Perdesaan harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi 

masyarakat. Untuk dapat mencapai hal itu maka semua pelaku PNPM Mandiri 

Perdesaan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar 

pemikiran, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme secara benar. Hasil-hasil 

kegiatan PNPM-MP yang berupa prasarana, simpan pinjam dan kegiatan bidang 

pendidikan dan kesehatan merupakan aset bagi masyarakat yang harus dipelihara, 

dikembangkan dan dilestarikan.
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Bagan 1
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Keterangan : Kotak-kotak yang berwamah hijau adalah tahap-tahap Perencanaan 

Kegiatan PNPM-MP (tiga kotak yang berwarna hijau muda, yaitu 

Musyawarah Penggalian Gagasan, Musyawarah Desa Khusus 

Perempuan dan Musyawarah Desa Perencanaan merupakan tiga 

kegiatan inti dalam proses perencanaan PNPM-MP. Pada ke tiga 

proses kegiatan inilah peneliti akan meneliti mengenai tingkat 

partisipasi masyarakat miskin dalam proses perencanaan PNPM- 

MP di Desa Tanjung Sejaro). Selanjutnya, kotak-kotak yang 

berwarna kuning adalah tahap-tahap Pelaksanaan Kegiatan PNPM- 

MP dan kotak berwarna merah adalah tahap Pelestarian Kegiatan1 

Evaluasi. Serta kotak-kotak putih adalah kegiatan/dokumen- 

dokumen yang dihasilkan dalam setiap tahapan.

Menurut Cohen dan UphofT (1977) yang diacu dalam Harahap (2001),

partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program 

dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekeijasama 

dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program 

pembangunan dan evaluasi program pembangunan.

Sedangkan menurut Ndraha (1990), partisipasi masyarakat dalam proses 

pembangunan dapat dipilah meliputi; (1) partisipasi dalam/melalui kontak dengan 

pihak lain sebagai awal perubahan sosial, (2) partisipasi dalam memperhatikan / 

menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima,
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menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya, (3) partisipasi dalam 

perencanaan termasuk pengambilan keputusan, (4) partisipasi dalam pelaksanaan 

operasional, (5) partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan 

hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat 

pelaksanaan pembangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat menurut 

Pangestu (1995) dalam Aprianto (2008) sebagai berikut:

a. Faktor internal, yaitu yang mencakup karakteristik individu yang dapat 

mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu 

kegiatan. Karakteristik individu mencakup jenis kelamin, umur, tingkat 

pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, dan 

pengalaman berkelompok.

b. Faktor eksternal, yaitu hubungan yang terjalin antara pihak pengelola 

proyek dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi. Sasaran 

akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek jika sambutan pihak 

pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu, bila

didukung dengan pelayanan pengelolaan kegitan yang positif dan tepat 

dibutuhkan oleh sasaran, maka sasaran tidak akan ragu-ragu untuk 

berpartisipasi dalam proyek tersebut.

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat miskin dalam proses

perencanaan PNPM-MP di Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya Kabupaten 

Ogan Ilir, peneliti menggunakan metafora tangga partisipasi dari Sherry Arstein 

(1969). Amstein adalah yang pertama kali mendefinisikan tipologi partisipasi
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yang didasarkan pada distribusi kekuasaan antara masyarakat (community) dengan 

badan pemerintah (agency). Dengan pernyataannya bahwa partisipasi masyarakat 

identik dengan kekuasaan masyarakat (citizen partisipation is Citizen power). 

Amstein menggunakan metafora tangga partisipasi di mana tiap anak tangga 

mewakili strategi partisipasi yang berbeda yang didasarkan pada distribusi

kekuasaan. Tipologi partisipasi ini menggambarkan derajat keterlibatan

masyarakat dalam proses partisipasi berdasarkan seberapa besar kekuasaan 

(power) yang dimiliki masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. 

Kegunaan dari adanya tipologi partisipasi ini adalah: (a) untuk membantu 

memahami praktek dari proses pelibatan masyarakat, (b) untuk mengetahui 

sampai sejauh mana upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan (c) untuk 

menilai dan mengevaluasi keberhasilan kinerja dari pihak-pihak yang melakukan 

pelibatan masyarakat.

Secara sederhana, penjelasan mengenai tingkat partisipasi masyarakat 

miskin dalam proses perencanaan PNPM-MP dapat dilihat pada bagan berikut ini.
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Bagan 2
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Berdasarkan ke delapan tingkat partisipasi inilah peneliti akan mengukur 

tingkat partisipasi penduduk miskin dalam proses perencanaan PNPM-MP di 

Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir yang meliputi 

Musyawarah Penggalian Gagasan, Musyawarah Khusus Perempuan dan 

Musyawarah Desa Perencanaan.

Tangga terbawah merepresentasikan kondisi tanpa partisipasi (non 

participation), meliputi: (1) manipulasi (manipulation) dan (2) terapi (therapy). 

Kemudian diikuti dengan tangga (3) menginformasikan (informing), (4) 

konsultasi (consultation), dan (5) penentraman (placation), di mana ketiga tangga 

itu digambarkan sebagai tingkatan tokenisme (degree of tokenism). Tokenisme 

dapat diartikan sebagai kebijakan sekadarnya, berupa upaya superfisial (dangkal, 

pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan. Jadi 

sekadar menggugurkan kewajiban belaka dan bukannya usaha sungguh-sungguh 

untuk melibatkan masyarakat secara bermakna. Tangga selanjutnya adalah (6) 

kemitraan (partnership), (7) pendelegasian wewenang/ kekuasaan (delegated 

power), dan (8) kontrol masyarakat (citizen control). Tiga tangga terakhir ini 

menggambarkan perubahan dalam keseimbangan kekuasaan yang oleh Amstein 

dianggap sebagai bentuk sesungguhnya dari partisipasi masyarakat.

1. Manipulasi (Manipulation)

Pada tangga partisipasi ini bisa diartikan relatif tidak ada komunikasi 

apalagi dialog; tujuan sebenarnya bukan untuk melibatkan masyarakat 

dalam perencanaan dan pelaksanaan program tapi untuk mendidik atau
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"menyembuhkan” partisipan (masyarakat tidak tahu sama sekali terhadap 

tujuan, tapi hadir dalam forum).

2. Terapi (Therapy)

Pada level ini telah ada komunikasi namun bersifat terbatas; Inisiatif 

datang dari pemerintah dan hanya satu arah. Tangga ketiga, keempat dan 

kelima dikategorikan sebagai derajat tokenisme di mana peran serta 

masyarakat diberikan kesempatan untuk berpendapat dan didengar 

pendapatnya, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan 

jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang 

keputusan. Peran serta pada jenjang ini memiliki kemungkinan yang 

sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat.

3. Menginformasikan (Informing)

Pada jenjang ini komunikasi sudah mulai banyak teijadi tapi masih bersifat 

satu arah dan tidak ada sarana timbal balik. Informasi telah diberikan

kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan 

melakukan tangapan balik (feedback).

4. Konsultasi (Consultation)

Pada tangga partisipasi ini komunikasi telah bersifat dua arah, tapi masih 

bersifat partisipasi yang ritual. Sudah ada penjaringan aspirasi, telah ada 

pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat 

akan didengarkan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan 

dilaksanakan ataupun perubahan akan teijadi.

aturan
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5. Penentraman (Placation)

Pada level ini komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi 

antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dipersilahkan untuk 

memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun pemerintah 

tetap menahan kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan 

usulan tersebut.

Tiga tangga teratas dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya dari 

partisipasi di mana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses 

pengambilan keputusan, yaitu :

6. Kemitraan (Partnership)

Pada tangga partisipasi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan mitra 

sejajar. Kekuasaan telah diberikan dan telah ada negosiasi antara 

masyarakat dan pemegang kekuasaan, baik dalam hal perencanaan, 

pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Kepada masyarakat yang 

selama ini tidak memiliki akses untuk proses pengambilan keputusan 

diberikan kesempatan untuk bemegosiasiai dan melakukan kesepakatan.

7. Pendelegasian Kekuasaan (Delegated Power)

Ini berarti bahwa pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat 

untuk mengurus sendiri beberapa kepentingannya, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat 

memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab sepenuhnya 

terhadap keberhasilan program.

proses
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8. Kontrol Masyarakat (Citizen Control)

Dalam tangga partisipasi ini, masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai 

kegiatan untuk kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama, dan 

tanpa campur tangan pemerintah.

1.7 Hipotesis

1. Diduga tingkat partisipasi penduduk miskin dalam proses perencanaan 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan

(PNPM-MP) di Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya Kabupaten

Ogan Ilir rendah.

2. Diduga ada perbedaan tingkat partisipasi antara penduduk miskin laki-

laki dengan penduduk miskin perempuan dalam proses perencanaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan 

(PNPM-MP) di Desa Tanjung Sejaro Kecamatan Indralaya Kabupaten

Ogan Ilir.
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