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Abstrak - Tujuan pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya. Dari pengertian tersebut
dapat dipahami bahwa pembangunan harus menyangkut manusia beserta lingkungannya, baik lingkungan fisik
(material, lahiriah) maupun non fisik (immaterial, batiniah). kesejahteraan suatu keluarga. Untuk mewujudkan
tujuan tersebut, pemerintah melakukan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan
lapangan kerja. Metode suvey eksplantor adalah metode penelitian survey yang bertujuan untuk menguji
hipotesis dengan menggunakan deskritif kuantitatif. Metode ini dibatasi pada survey sampel, dimana informasi
dikumpulkan dari sebagian populasi, Jumlah populasi 30 orang. Penelitian ini menggunakan dua variable yaitu
variable independen (x) adalah Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri perkotaan (P2KP) dan
sebagai variable dependen (y) adalah kesejahteraan Masyarakat. Hasil dari penelitian ini, ada hubungan positif
antara variable (x), dan variable (y).
Kunci: PNPM(P2KP), faktor kesejahteraan and SPSS 17.
I. PENDAHULUAN
Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah
sangat mendesak untuk ditangani, khususnya di
wilayah perkotaan. Kemiskinan merupakan persoalan
struktural dan multi dimensional yang mencakup
politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Salah satu
ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah
tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana
lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan
dan permukiman yang jauh dari standar kelayakan dan
mata pencaharian yang tidak menentu.
Program Penanggulangan Kemiskinan di
Perkotaan (P2KP) merupakan program PNPM
ditujukan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat dan menekan angka kemiskinan yang
memungkinkan dilakukannya program pemberdayaan
masyarakat.
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan
sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “
Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
(P2KP) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarkat
dikelurahan Pulo Gebang Jakarta Timur”

yang bermartabat. Selanjutnya menurut BAPPENAS
(2004 : 30) mengindikasikan bahwa akar kemiskinan
tidak hanya harus dicari dalam budaya malas bekerja
keras. Keseluruhan situasi yang menyebabkan
seseorang tidak dapat melaksanakan kegiatan
produktifnya secara penuh harus diperhitungkan.
Faktor-faktor kemiskinan adalah gabungan antara
faktor internal dan faktor eksternal. Kebijakan
pembangunan yang keliru termasuk dalam faktor
eksternal. Korupsi yang menyebabkan berkurangnya
alokasi anggaran untuk suatu kegiatan pembangunan
bagi kesejahteraan masyarakat miskin juga termasuk
faktor eksternal.
Menurut Badan Pusat Statistik (2005) data-data
mengenai penyebab kemiskinan tersebut di atas, dapat
dikatakan sudah sangat lengkap dan bahkan
memudahkan kita merumuskan indikator kemiskinan
desa dan strategi penanggulanganya. Berdasarkan data
di atas, penyebab utama kemiskinan desa sebagai
berikut :

II. LANDASAN TEORI

1.
2.
3.
4.

2.1 Konsep Kemiskinan

5.

BAPPENAS (2004 : 28) mendefinisikan
kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau
sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak
mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan

6.
7.

Pengaruh faktor pendidikan yang rendah:
Alokasi anggaran kredit yang terbatas;
Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar;
Kebijakan pembangunan perkotaan (mendorong
orang desa ke kota);
Pengelolaan ekonomi yang masih menggunakan
cara tradisional;
Rendahnya produktivitas dan pembentukan
modal;
Budaya menabung yang belum berkembang di
kalangan masyarakat desa;
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8.

Tata pemerintahan yang buruk (bad governance)
yang umumnya masih berkembang di daerah
pedesaan;
9. Tidak adanya jaminan sosial untuk bertahan hidup
dan untuk menjaga kelangsungan hidup
masyarakat desa;
10. Rendahnya jaminan kesehatan.
Menurut Kusnadi (2000 : 38-39) terbatasnya
akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan
disebabkan oleh kesulitan mandapatkan layanan
kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan
dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup
sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi;
jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya
perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain,
utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan
mampu, sedang masyarakat miskin cenderung
memanfaatkan pelayanan di PUSKESMAS.
2.2 Tinjauan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri (P2KP)
PNPM Mandiri adalah program nasional
penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis
pemberdayaan masyarakat. P2KP adalah Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan
masyarakat di perkotaan, program ini merupakan
bagian dari PNPM mandiri. 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/meningkatkan kapasitas
masyarakat,
baik
secara
individu
maupun
berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan
terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian
dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat
memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat
pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk
memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan
berbagai hasil yang dicapai.
Sedangkan Tujuan yang ingin dicapai dalam
pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah :
Tujuan Umum
Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja
masyarakat miskin secara mandiri.
Tujuan Khusus
1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat,
termasuk
masyarakat
miskin,
kelompok
perempuan, komunitas adat terpencil dan
kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan
sering
terpinggirkan
ke
dalam
proses
pengambilan
keputusan
dan
pengelolaan
pembangunan.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat
yang mengakar, representatif dan akuntabel.
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3.

4.

5.

6.

7.

Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat
terutama masyarakat miskin melalui kebijakan,
program dan penganggaran yang berpihak pada
masyarakat miskin (pro-poor).
Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah
daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi,
lembaga
swadaya
masyarakat,
organisasi
masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk
mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan
kemiskinan.
Meningkatnya keberadaan dan kemandirian
masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan
kelompok perduli setempat dalam menanggulangi
kemiskinan di wilayahnya.
Meningkatnya modal sosial masyarakat yang
berkembang sesuai dengan potensi sosial dan
budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi
tepat guna, informasi dan komunikasi dalam
pemberdayaan masyarakat.

Visi P2KP adalah terwujudnya masyarakat
madani, yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam
lingkungan permukiman sehat, produktif dan lestari.
Misi P2KP adalah membangun masyarakat mandiri
yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi
dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat
dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan
mampu
mewujudkan
terciptanya
lingkungan
permukiman yang tertata, sehat, produktif dan
berkelanjutan.
Unit Manajemen Program P2KP (PMU
P2KP/PNPM Mandiri-Perkotaan) adalah sebuah unit
kerja yang bertanggungjawab atas keberhasilan
pelaksanaan Program PNPM dengan tugas pokok
melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring
dan pembinaan teknis PNPM
2.3 Kesejahteraan Masyarakat:
Kesejahteraan
sosial dapat
berarti:kesejahteraan sebuah
masyarakat.
Kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai keadaan
aman sentosa dan makmur, serta selamat terlepas dari
segala macam gangguan. Kesejahteraan meliputi
seluruh bidang kehidupan manusia mulai dari
ekonomi hingga sosial budaya. Kesejahteraan sosial
merupakan keadaan dimana seseorang merasa
nyaman,tentram,bahagia, serta dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya.
III. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini jenis metode penelitian yang
digunakan penulis adalah dengan menggunakan
metode suvey eksplantori. Metode suvey eksplantor
adalah metode penelitian survey yang bertujuan untuk
menguji hipotesis dengan menggunakan deskritif
kuantitatif. Metode ini dibatasi pada survey sampel,
dimana informasi dikumpulkan dari sebagian
populasi. Tujuan dari survey untuk mengumpulkan
data sederhana yang bersifat menerangkan,
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menjelaskan dan mempelajari masalah yang
berhubungan dengan variable penelitian. Variable
dalam penelitian ini mencakup dua variable yaitu
variable
independen
(x)
adalah
Program
Pemberdayaan
Masyarakat
(PNPM)
Mandiri
perkotaan (P2KP) dan variable dependen (y) adalah
Kesejahteraan Masyarakat. Populasi yang diambil
warga sebanyak 30 orang dikelurahan Pulo Gebang
Jakarta Timur.
Teknik pengumpulan data :
1. Data primer
: data yang diperoleh langsung
seperti wawancara dengan menggunakan kuisioner
yang telah dipersiapkan.
2. Data skunder : data yang diperoleh dari sumber
kedua seperti pustaka, internet.
Teknik analisa data: data yang sudah terkumpul
dari jawaban responden melalui kuesioner dilakukan
pengolahan data dan dianalisa melalui uji statistic spss
17.0 dengan pendekatan kuantitatif
IV. PEMBAHASAN
4.1 Gambaran umum
Wilayah di kelurahan Pulo Gebang Jakarta Timur.
Di peroleh dari data BPS tahun 2010, luas wilayah
6.86 km2, jumlah penduduk 65.994 jiwa. Kelurahan
ini perbatasan dengan kelurahan Ujung Menteng di
sebelah
utara,
Penggilingan di
sebelah
barat, Kelurahan Kranji dan Kota Baru, Bekasi Barat,
Bekasi di sebelah timur dan Kelurahan Pondok Kopi,
Duren Sawit, Jakarta Timurdan Bintara, Bekasi Barat,
Bekasi di sebelah selatan.
Dari kondisi tersebut mendukung kegiatan
pembangunan wilayah dengan kegiatan-kegiatan
pemerintah yang diprogramkan melalui PNPM
mandiri (P2KP) untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat perkotaan.
Responden yang terjaring yaitu perempuan dan
laki-laki yang berjumlah 30 orang.

Dilihat dari data berdasarkan jenis kelamin
responden. Dapat dijelaskan bahwa laki-laki terjaring
12 orang(40%) dan perempuan 18 orang (60%) dari
jumlah responden yang ada, yaitu 30 orang responden
yang terjaring.

Dilihat dari hasil analisis tingkat umur kepala
keluarga. Maka dapat dijelaskan bahwa usia
responden untuk kepala keluarga 66,7% merupakan
penduduk yang tergolong dalam angkatan kerja dan
sementara itu penduduk yang sudah tidak aktif bekerja
mencapai 33,3%.
Dan untuk tingkat usia ibu rumah tangga yang
diperoleh bahwa 83,3 % merupakan warga yang masih
produktif dan sementara itu usia yang tidak produktif
16,6 %.

Dilihat dari data jumlah anggota keluarga
responden merupakan 66,7% jumlah anggota keluarga
ideal dari jumlah anggota keluarga ideal rata-rata
menurut menurut BKKBN yakni empat orang
sedangkan 33,3% merupakan jumlah anggota keluarga
yang melebihi jumlah anggota keluarga ideal menurut
BKKBN.
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atau tidak memiliki pekerjaan pada umumnya satusatunya yang bekerja adalah kepala keluarga dan
pekerjaan tersebut merupakan satu-satunya sumber
pendapatan keluarga, dan khususnya dikalangan
perempuan, rata-rata sebagai ibu rumah tangga, yang
memungkinkan dilaksanakannya program pengentasan
kemiskinan perkotaan (PNPM MANDIRI).

Dilihat dari data tingkat pendidikan kepala
keluarga, dapat dijelaskan bahwa pendidikan kepala
keluarga yang tidak sekolah berjumlah 1 (3.3%)
orang, yang berpendidikan SD berjumlah 1(3.3%)
orang, yang berpendidikan SMP berjumlah 3 (10%)
orang, yang berpendidikan SMA berjumlah 23
(76,7%) orang, yang berpendidikan Diploma
berjumlah 2 (6,7%) orang dan yang berpendidikan
sarjana 0%. Dan tingkat pendidikan ibu rumah tangga
yang tidak tamat SD berjumlah 1 (3,3%) orang, yang
berpendidikan SD berjumlah 2 (6,7%) orang, yang
berpendidikan SMP berjumlah 4 (13,3%) orang, yang
berpendidikan SMA 19 (63,3%) orang, yang
perpendidikan Diploma 4 (13,3%) orang dan yang
berpendidikan sarjana 0%. Ini menunjukkan bahwa
tingkat pendidikan kepala keluarga dan ibu rumah
tangga masih rendah. Hal ini memungkinkan
dilakukannya program pembedayaan masyarakat yang
salah satunya dilakukan melalui program pengentasan
kemiskinan perkotaan.

Dilihat dari data jenis pekerjaan kepala
keluarga bahwa warga kelurahan Pulo Gebang yang
bekerja 93,3% dan sebagian dari warga tidak bekerja
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Dilihat dari data tingkat pendapatan perbulan,
maka dapat dijelaskan bahwa pendapatan yang < Rp.
500.000 berjumlah 7(23,3%), pendapatan yang Rp.
500.000-Rp. 1.000.000 berjumlah 4 (13,3%),
pendapatan yang Rp. 1.010.000-Rp. 1.500.000
berjumlah 1 (3,3%), pendapatan yang Rp. 1.510.000 –
Rp. 2.000.000 berjumlah 10(33,3%), dan yang
berpendapatan dalam sebulan > Rp. 2.0000.000
berjumlah 8 (26,7%). Kenyataan ini memungkinkan
dilaksanakannya Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri (PNPM MANDIRI) guna
meningkatkan pendapatan masyarakat melalui
program-program kerja yang terpadu.

Dilihat dari analisa data diatas, maka dapat
dijelaskan bahwa responden dalam seminggu
memakan daging/ayam/susu sebanyak 1 kali
berjumlah 20 (66,7%), memakan daging/ayam/susu
sebanyak 2 kali dalam seminggu berjumlah 8 (26,7%),
dan memakan daging/ayam/susu sebanyak 3 kali
dalam seminggu berjumlah 2 (6,7%). Dan responden
makan dalam sehari sebanyak 2 kali adalah 9 orang
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(30%), dan makan dalam sehari sebanyak 3 kali
adalah 21 orang (70%). Kenyataan ini memungkinkan
dilakukan
Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri (PNPM MANDIRI) untuk
meningkatkan kualitas keluarga guna memenuhi
kebutuhan keluarganya.

masyarakat memiliki tabungan > Rp. 500.000,
sebanyak 14 orang (46,7%), sebanyak 11 orang tidak
memiliki tabungan, dan sebanyak 5 orang (16,7%)
Hal ini menunjukkan bahwa PNPM(P2KP) perlu
meningkatkan pengembangkan masyarakat, agar
kehidupan masyarakat meningkat.

Dilihat dari analisis diatas bahwa sebagian besar
warga berobat di puskesmas, warga/reponden
kelurahan Pulo Gebang berobat di puskesmas
berjumlah 23 (76,7%), sisanya di poliklinik dan
berobat secara eceran (beli obat diwarung/apotik/toko
obat). Hal ini membuktikan bahwa peranan
PNPM(P2KP)
masih
perlu
mengembangkan
masyarakat.

Dari data jaminan kesehatan, maka dapat
dijelaskan bahwa kesehatan masyarakat/responden
dijamin oleh BPJS berjumlah 17 (56,7%). Hal ini
menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat terjamin
dan menunjukkan bahwa PNPM(P2KP) harus
meningkatkan pengembangkan masyarakat di
bidangkan kesehatan.

Dari analisa data diatas bahwa masyarakat
memiliki tabungan sebanyak 19 orang (63,3%) dan
tidak memiliki tabungan 11 orang (36,7%). Dan besar
tabungan masyarakat dapat dijelaskan bahwa

Dari analisa data diatas, bahwa tanggapan
responden terhadap kegiatan PNPM(P2KP) melalui
dimensi pengembangan masyarakat adalah responden
yang menyatakan tepat dengan tanggapan responden
25 orang (83,3%) untuk meningkatkan kualitas
masyarakat
yang
dapat
meningkatkan
kesejahteraannya, dari jumlah responden dalam
penelitian menyatakan tanggapan responden dengan
jumlah 3 orang (10%) menyatakan kegiatan PNPM
(P2KP) tidak tepat, dan dengan tanggapan responden
menyatakan kurang tepat sebanyak 2 orang (6,7%)
tidak tepat oleh karena kurangnya sosialisasi program
kepada masyarakat sehingga kegiatan PNPM tidak
terealisasikan. Melalui dimensi bantuan
dana
langsung
untuk mendayakan masyarkat adalah
sebanyak 23 orang (76,7%) menyatakan sudah sesuai
untuk modal atau dana yang akan digunakan dalam
upaya mewujudkan kesejahteraannya, sebanyak 4
orang (13,3%)
menyatakan kurang sesuai, dan
sebayak 3 orang (10%) menyatakan tidak sesuai,
karena itu perlu adanya sosialisasi lebih lanjut dalam
kegiatan program tersebut untuk dapat mengembangan
kualitas sumber daya manusia program PNPM tidak
sesuai
dengan
sasaran
untuk
mewujudkan
kesejahteraan masyarakat.

Dari data diatas, maka dapat dijelaskan
bahwa bantuan langsung PNPM (P2KP) melalui
dimensi pengutan modal untuk kesejahteraan
Prosiding SNIT 2014: Hal. B-59

Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) 2014
sebanyak 26 orang (86,7%) menyatakan sudah
sesuai,dan sebanyak 4 orang (13,3%) menyatakan
kurang sesuai.

meningkatkan pelayanan kesehatan. Responden
menyatakan kurang terpenuhi sebanyak 16 orang
(53,3%), reponden menyatakan terpenuhi sebayak 9
orang (30%), dan tidak terpenuhi sebanyak 5 orang
(16,7%).

Dari data diatas, maka dapat dijelaskan
bahwa PNPM (P2KP) melaui dimensi meningkatkan
kualitas SDM melalui program pendidikan
menyatakan terpenuhi sebanyak 18 orang (60%),
reponden menyatakan kurang terpenuhi sebayak 9
orang (30%), dan tidak terpenuhi sebanyak 3 orang
(10%).

Dari analisa data diatas, bahwa tindakan
PNPM (P2KP) melalui dimensi peran aktif pemerintah
dan pelaksanan program dikelurahan Pulo Gebang
sebanyak 29 orang (96,7%) menyatakan baik untuk
melakukan aktivitas kerja pada berbagai bidang usaha
dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat
dan sebanyak 1 orang (3,3%) menyatakan kurang baik
karena tidak sesuai sasaran program untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas kerja
PNPM (P2KP) untuk mewujudkan kesejahteraan,
responden menyatakan baik sebanyak 26 orang
(86,7%), sebanyak 3 orang (10%) menyatakan kurang
baik, dan sebanyak 1 orang (3,3%) menyatakan tidak
baik. Dan PNPM (P2KP) merupakan pengembangan
program tindak lanjut mewujudkan kesejahteraan yang
disosialisasikan. Responden menyatakan sesuai
sebanyak 22 orang (73,3%), responden yang
menyatakan kurang sesuai sebanyak 4 orang (13,3%)
dan tidak sesuai sebanyak 4 orang (13,3%).

Dari data yang telah diolah diatas, maka
dapat dijelaskan bahwa PNPM (P2KP) melaui dimensi
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Dari data diatas, maka dapat dijelaskan bahwa
PNPM (P2KP) melaui dimensi peningkatan
pendapatan. Responden menyatakan cukup tinggi
sebanyak 18 orang (60%), reponden menyatakan
rendah sebayak 7 orang (23,3%), dan tinggi sebanyak
5 orang (16,7%).

V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
yang dikemukakan sebelumnya, maka disimpulkan
sebagai berikut :
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri (P2KP) yang dilakukan di
kelurahan Pulo Gebang merupakan upaya untuk
merencanakan dan melaksanakan programprogram pengentasan kemiskinan yang dilakukan
melalui kelompok kerja dengan partisipasi dari
seluruh masyarakat yang ada di kelurahan Pulo
Gebang. Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (PNPM) Mandiri (P2KP) diperoleh
masyarakat di kelurahan Pulo Gebang
membutukan adanya pengembangan diri,
bantuan langsung, peningkatan kapasitas sumber
daya manusia, dan pengembangan program yang
disosialisasikan untuk tujuan peningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan
melalui pelayanan kesehatan masyarakat,
pemberian bantuan pendidikan, dan pemberian
bantuan dana yang akan digunakan untuk
meningkatkan pendapatan pada masa mendatang
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2.

3.

PNPM
mandiri
(P2KP)
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat perkotaan di kelurahan
Pulo Gebang memberikan bantuan langsung dana
bina social dan bina fisik. Bina sosial meliputi
peningkatan SDM, pelatihan pembukuan PPMK,
pelatihan kepemimpinan, pelatihan keterampilan,
seperti kursus bahasa Inggris, kursus komputer,
montir mobil, mengemudi, dan kegiatan
posyandu. Sedangkan dana bina fisik meliputi
perbaikan jalan lingkungan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri (P2KP) meliputi faktor internal yang
terdiri dari partisipasi masyarakat, pelaksana
program berkualitas, letak wilayah yang
terjangkau, serta adanya kesadaran masyarakat
untuk diberdayakan dan faktor eksternal yang
terdiri dari tingkat pendidikan yang rendah,
kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, dan

pengetahuan yang
sosialisasi program.

rendah

serta

kurangnya
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