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 ABSTRAK 
 

IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DALAM MENGENTASKAN 

KEMISKINAN DI KELURAHAN INDRAKASIH  
KECAMATAN MEDAN TEMBUNG 

 
 

WIM PUTRA TRI PRATAMA S 
 
 

 PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan 
sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan 
kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan 
melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur 
program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong 
prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang 
berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/me-
ningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, 
dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, 
kemandirian dan kesejahteraannya.  
 Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah 
Bagaimana implementasi program  nasional pemberdayaan masyarakat mandiri 
perkotaan untuk mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Indrakasih Kecamatan 
Medan Tembung. 
 Untuk menganalisis permasalahan tersebut maka dilakukan 
penelitian secara kepustakaan dimana bahan-bahan yang dikumpulkan 
didapatkan dari berbagai literatur.dan penelitian pada Kelurahan Indrakasih 
Kecamatan Medan Tembung Kota Medan  
 Setelah dilakukan pengumpulan dan analisis data maka diketahui 
implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan 
dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan 
Tembung telah dapat diaplikasikan sebagaimana peruntukannya dan memberikan 
kemanfaatan bagi masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Indrakasih dengan 
kendala kurang tepatnya sasaran PNPM Mandiri maupun juga adanya 
penyalahgunaan dana yang diterima masyarakat, serta rendahnya tingkat 
pendidikan masyarakat sehingga mereka kurang dapat memanfaatkan dana 
tersebut. Belum lagi masalah tidak bergulirnya ekonomi bergulir itu sendiri karena 
ada pemakai yang tidak mengembalikan dana tersebut. 
 
 
 
 
Kata Kunci: Implementasi, PNPM Perkotaan, Kemiskinan 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan 

pembangunan di berbagai bidang: ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan 

keamanan, dimana pelaksanaannya tetap didasarkan atas azas pemerataan di 

seluruh pelosok tanah air, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN) dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2005-2025, bahwa: Pembangunan masyarakat kelurahan 

perlu terus ditingkatkan terutama melalui pengembangan kemampuan sumber 

daya manusia termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa 

dan swadaya masyarakat kelurahan. Sejalan dengan itu perlu ditingkatkan 

kemampuan masyarakat kelurahan untuk berproduksi serta mengolah dan  

memasarkan hasil  produksinya  sekaligus menciptakan lapangan kerja. Dengan 

demikian masyarakat perkotaan makin mampu mengerahkan dan memanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya segala dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan 

taraf hidupnya.  

 Dari penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembangunan 

kelurahan dilaksanakan melalui prakarsa dan pembangunan kelurahan sangat 

ditentukan oleh partisipasi  aktif dan prakarsa serta swadaya masyarakat itu 

sendiri. Di samping itu dijelaskan pula bahwa pembangunan perkotaan merupakan 

prioritas utama untuk dapat meningkatkan penghasilan masyarakat, terutama bagi 
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anggota masyarakat yang pendapatannya relatif rendah, yakni : buruh tani, petani 

penggarap, nelayan, pengrajin, pedagang kecil dan lain-lain. Dengan 

meningkatnya penghasilan masyarakat, berarti kesejahteraan masyarakat semakin 

meningkat pula, sehingga dapat menimbulkan dampak positif, seperti 

meningkatnya tingkat pendidikan, kesehatan dan sebagainya. 

 Dengan demikian pembangunan perekonomian masyarakat perkotaan 

hanya akan terwujud jika pelaksanaannya mencerminkan keterpaduan antar unsur 

pemerintah sebagai pembina dan pembimbing, sedang unsur  masyarakat sumber   

daya, prakarsa, swadaya dan partisipasi.  

 Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi 

semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini 

cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat 

pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan 

masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan 

akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan 

yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.  

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan 

penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2011. Melaui PNPM 

Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang 

melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran 

kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat 
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ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai 

subyek upaya penanggulangan kemiskinan. 

Penelitian skripsi ini dilakukan di Kelurahan Indrakasih Kecamatan 

Medan Tembung Kota Medan. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai daerah 

penelitian karena berdekatan dengan tempat tinggal peneliti serta adanya 

kemudahan dalam mendapatkan data penelitian. Pada wilayah Kelurahan 

Indrakasih sebagai salah satu wilayah kelurahan pada Pemerintahan Kota Medan 

maka pemerintah juga melakukan program nasional pemberdayaan masyarakat 

mandiri perkotaan sebagai upaya atau usaha untuk mengentaskan kemiskinan. 

PNPM Mandiri perkotaan sebagai program pemerintah yang bertujuan 

untuk menanggulangi kemiskinan khususnya di Kelurahan Indrakasih Kecamatan 

Medan Tembung Kota Medan melalui pemberdayaan masyarakat ini, merupakan 

sarana pembelajaran bagi masyarakat dan seluruh stakeholder di Kelurahan 

Indrakasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan untuk berpartisipasi aktif 

dalam pembangunan secara bottom up. Masyarakat belajar membuat perencanaan, 

melaksanakan kegiatan swakelola, mengawasi serta mengevaluasi secara mandiri. 

Program ini, sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian 

masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang berorientasi pada 

internalisasi nilai-nilai luhur, serta berupa dokumen program masyarakat dalam 

penanggulangan kemiskinan.  

Hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di Kelurahan Indrakasih 

Kecamatan Medan Tembung menjelaskan bahwa evaluasi pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan tidak bergulir sebagaimana yang 
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diharapkan. Masyarakat penerima manfaat dari PNPM Mandiri Perkotaan tidak 

berkembang, atau dengan kata lain penerima manfaat PNPM Mandiri Perkotaan 

hanya beberapa kelompok saja yang sebelumnya juga telah menerima manfaat 

tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa implementasi PNPM Mandiri perkotaan yang 

selama ini dijalankan belum dapat secara maksimal memberikan pengaruh 

terhadap terhadap penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Indrakasih 

Kecamatan Medan Tembung;. 

 Bertitik tolak dari keseluruhan uraian di atas maka penulis memilih judul 

untuk skripsi ini, yakni : “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perkotaan Dalam Mengentaskan Kemiskinan di 

Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung“.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini 

adalah: 

1. Masih tingginya angka angka kemiskinan pada wilayah pinggiran Kota 

Medan. 

2. Kurangnya upaya dalam penanggulangan untuk mengentaskan kemiskinan. 

3. Dibutuhkannya suatu kerja nyata berupa suatu implementasi yang dapat 

menanggulangi kemiskinan. 
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1.3. Pembatasan Masalah 

 Masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Suhardi (2011 : 1), adalah: 

“Suatu persoalan atau problem yang sukar diselesaikan dan terdiri dari suatu soal-

soal yang telah diketahui sebagian,  sedangkan  yang sebagian lagi belum 

diketahui atau belum diketahui sepenuhnya, kelompok soal-soal mana yang 

menuntut supaya cepat diselesaikan “.  

 Dalam suatu penelitian pembatasan masalah sangat penting artinya. Hal 

ini disebabkan agar masalah yang akan diteliti mempunyai batas yang jelas. Isi 

uraian tidak  menyimpang,  dan  kesimpulan yang akan diambil sebagai hasil 

penelitian tidak mengambang sesuai dengan masalah yang diteliti. 

 Sesuai  dengan   uraian di atas maka penulis membatasi masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dibatasi perihal implementasi program nasional pemberdayaan 

masyarakat mandiri perkotaan untuk mengentaskan kemiskinan pada 

Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung. 

2. Lokasi penelitian dalam membahas masalah-masalah di atas adalah pada 

Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung. 

 

1.4.  Perumusan Masalah 

 Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kekaburan, maka penelitian ilmiah 

harus dilengkapi dengan perumusan masalah. Perumusan masalah itu bertujuan 

agar masalah tersebut menjadi jelas hakekatnya, kedudukan serta sekaligus 

mencari alternatif untuk pemecahannya. (Rakhmat, 2013 : 8). 
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 Masalah menurut Hatta (2013 : 12) adalah : “ Kejadian atau keadaan yang 

menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya, kita tidak puas 

dengan melihatnya saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam “.  

 Sedangkan menurut Surakhmad (2010 : 34), mengatakan : “Masalah 

adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. 

Masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang   mesti   dilalui   

dengan  jalan semestinya apabila kita akan berjalan terus. Masalah menampakkan 

diri sebagai tantangan “.  

 Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

 “Bagaimana implementasi program  nasional pemberdayaan masyarakat mandiri 

perkotaan untuk mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Indrakasih Kecamatan 

Medan Tembung? “. 

 
 
1.5.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hal 

yang diperoleh setelah penelitian selesai.  

 Sumantri (2005 : 313) mengatakan : “Tujuan penelitian tersebut adalah 

sebagai pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan 

berdasarkan masalah yang akan dirumuskan “.  

 Untuk lebih jelasnya tentang tujuan dari penelitian ini adalah:  Untuk 

mengetahui implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri 

perkotaan untuk mengentaskan kemskinan di Kelurahan Indrakasih Kecamatan 
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Medan Tembung. 

 Adapun yang menjadi kegunaan  penelitian ini adalah: 

1. Secara akademis, penelitian diharapkan dapat menambah perbendaharaan 

pengetahuan serta memperkaya teori tentang administrasi khususnya dalam 

implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan 

untuk mengentaskan kemiskinan. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai 

pemecahan masalah sebagai masukan dan sumbangan pemikiran terhadap 

implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan 

untuk mengentaskan kemskinan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang 

hanya menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi atau berbagai keadaan 

yang didapatkan pada waktu penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini akan 

dijabarkan kondisi konkrit dari obyek penelitian, menghubungkan satu variabel 

atau kondisi dengan variabel atau kondisi lainnya dan selanjutnya akan dihasilkan 

deskripsi tentang obyek penelitian. 

 Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif explanatory. Penelitian 

explanatory merupakan penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan 

variabel-variabel yang diteliti serta hubungannya antara satu variabel dengan yang 

lain. 

 Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kelurahan Indrakasih Kecamatan 

Medan Tembung Kota Medan. 

 Waktu Penelitian dilakukan pada akhir Bulan Desember 2014 sampai 

dengan Bulan Pebruari 2015. 

 

3.2. Informan 

 Penelitian ini mengambil informan berupa: 

1.  Informan Pangkal yaitu Sekretaris Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan 

Tembung. 

2.  Informan Kunci: Kepala Lingkungan di Kelurahan Indrakasih Kecamatan 
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Medan Tembung. 

3. Responden: Masyarakat penerima manfaat dari program PNPM Mandiri 

Perkotaan di Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung.  

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Di dalam melaksanakan pengumpulan data maupun  keterangan yang 

diperlukan dalam penelitian ini  penulis menggunakan : 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research). 

Dengan penelitian kepustakaan ini dimaksudkan usaha mempelajari buku-

buku, majalah llmiah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang 

dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research). 

Dalam penelitian  lapangan ini, guna memperoleh data atau informasi penulis 

langsung terjun ke  lapangan dengan pokok  permasalahan dengan   

mengadakan :  

1.  Wawancara, yaitu berupa tanya dengan informan penelitian. Wawancara 

yang dilakukan bersifat tertutup yang hanya diperuntukkan bagi data 

penelitian skripsi ini. 

2.  Observasi. Observasi adalah berupa pengamatan terhadap objek penelitian. 

Observasi bersifat non partisipatif karena peneliti bukan bagian dari 

instansi yang diteliti. 
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3.4. Definisi Operasional Variabel 

 Agar variabel - variabel  yang akan diteliti jelas penggunaannya di 

lapangan, maka  variabel  teori yang ada diterjemahkan ke dalam variabel sebagai 

berikut : 

 Objek penelitian variabel bebas adalah Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perkotaan. Variabel ini diukur dari indikator : 

- Mengkoordinasikan rencana-rencana kerja dengan instansi pemerintahan 

secara horizontal. 

- Memusyawarahkan aktivitas-aktivitas pemerintahan dengan pihak masyarakat, 

- Mewadahi organisasi-organisasi ekonomi masyarakat. 

 Objek penelitian variabel terikat adalah Mengentaskan Kemiskinan. 

Variabel ini diukur dari indikator : 

- Peningkatan aktivitas perekonomian 

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat 

- Partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam sektor perekonomian. 

 Di dalam setiap penelitian haruslah ada terdapat beberapa variabel yang 

harus ditetapkan dengan jelas oleh seseorang disebabkan penentuan variabel 

penelitian yang dapat diukur dan perumusan hubungan antara variabel adalah dua 

langkah penting dalam penelitian sosial, karena untuk dapat melakukan penelitian 

dengan baik peneliti perlu memiliki pengetahuan tentang bagaimana unsur 

penelitian. 

 Berdasarkan uraian secara teoritis mengenai operasional variabel di atas, 
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maka dalam penelitian yang penulis lakukan dapat dijelaskan operasional variabel 

tersebut yaitu: 

 

1. Swadaya. 

Swadaya adalah kemampuan atau usaha sendiri yang dimiliki oleh 

sekelompok masyarakat. 

2. Masyarakat. 

Masyarakat adalah suatu kehidupan sekelompok manusia yang mempunyai 

hubungan antara satu dengan yang lain atau saling mempengaruhi sesamanya . 

Dengan perkataan lain di dalam masyarakat terdapat beberapa unsur yaitu : 

- Manusia 

- Manusia itu terikat secara golongan 

- Manusia itu saling pengaruh mempengaruhi yang satu dengan yang 

lainnya. 

Masyarakat sebagai suatu lingkungan sosial saling terikat dan saling 

ketergantungan yang dapat menciptakan kesatuan kelompok yang erat, yang 

mana kepentingan pribadi di kesampingkan demi kepentingan kelompok. 

3. Perekonomian Masyarakat 

Suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan sektor rumah tangga masyarakat, 

sektor perusahaan dan sektor pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan 

hidup masyarakat. 
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3.5. Analisis Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. 

Nawawi (2011:40) memberikan definisi penelitian deskriptif sebagai berikut : 

“Penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-

sifat suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu antara suatu gejala-gejala 

dengan gejala lainnya sudah ada hipotesis tetapi mungkin belum bergantung dari 

sedikit banyaknya pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan”.  

 Nawawi (2011:42) memberikan definisi metode deskriptif sebagai berikut: 

- Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang pada saat ini dilakukan 

atau masalah yang bersifat aktual. 

- Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana 

adanya dengan intervensi yang mendalam. 

 Dari kedua pengertian di atas, diketahui bahwa metode penelitian 

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan ataupun 

gejala-gejala yang terjadi pada saat ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

1. Implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri 

perkotaan dalam mengentaskan kemiskinan di Kelurahan Indrakasih 

Kecamatan Medan Tembung telah dapat diaplikasikan sebagaimana 

peruntukannya dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat penerima 

manfaat di Kelurahan Indrakasih dengan kendala kurang tepatnya sasaran 

PNPM Mandiri maupun juga adanya penyalahgunaan dana yang diterima 

masyarakat, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga 

mereka kurang dapat memanfaatkan dana tersebut. Belum lagi masalah 

tidak bergulirnya ekonomi bergulir itu sendiri karena ada pemakai yang 

tidak mengembalikan dana tersebut. 

2. PNPM Mandiri perkotaan adalah merupakan program pemerintah dalam 

uapaya mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan 

unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga 

pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, 

kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat 

miskin, dapat dapat ditumbuh kembangkan sehingga mereka bukan 

sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan 

kemiskinan. 

3. Suatu hal yang penting dalam menopang PNPM Mandiri Perkotaan 

adalah adanya swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat adalah 
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merupakan kegiatan yang mengerahkan segala kemampuan dari suatu 

kelompok masyarakat yang tumbuh secara sukarela didasarkan atas 

kesadaran sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, jangka 

pendek maupun jangka panjang. 

 

5.2.  Saran 

1. Kiranya pihak pemerintah dan pengelola PNPM Mandiri Perkotaan pada 

tingkat kelurahan dapat membina masyarakat untuk berperan aktif dalam 

kegiatan penggunaan dana PNPM Mandiri dalam wadah organisasi 

kemasyarakatan. 

2. Untuk merubah sikap dan mental masyarakat hendaknya pemerintah lebih 

giat memberikan bimbingan agar masyarakat tidak bersikap apatis dan 

individualistis. 

3. Sebagai organisasi  ekonomi, hendaknya Badan Usaha Swasta yakni 

bank-bank swasta dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai 

sarana pengkreditan dan dalam kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya. 
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DAFTAR WAWANCARA 

 

1. Bagaimana gambaran umum Kelurahan Kelurahan Indrakasih Kecamatan 
Medan Tembung Kota Medan 

 
2. Dapatkah disebutkan struktur organisasi Kelurahan Indrakasih Kecamatan 

Medan Tembung Kota Medan 
 
3. Sejak kapan mulai berjalannya PNPM Mandiri perkotaan ini? 
 
4. Bagaimana imlementasi PNPM Mandiri perkotaan dalam pengentasan 

kemiskinan di Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung Kota 
Medan? 

 
5. Bagaimana pola pembagian penggunaan dana PNPM Mandiri perkotaan di 

Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan? 
 
6. Bagaimana permasalahan dan hambatan PNPM Mandiri perkotaan di 

Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan 
 
7. Bagaimana pemecahan terhadap permasalahan tersebut? 
 
8. Bagaimana bentuk-bentuk swadaya masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan di Kelurahan Indrakasih Kecamatan Medan Tembung Kota 
Medan? 
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