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BAB I  

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki potensi 

sumber  kekayaan alam dan manusia yang berlimpah, sumber alam dengan segala 

flora, fauna yang berasal dari pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, 

peternakan, perkebunan serta pertambangan dan energi. Selain sumber kekayaan 

alam, human capital dapat menjadi sumber kekayaan bagi suatu negara karena 

pada dasarnya manusia adalah asset/investasi yang memiliki kemampuan dan 

potensi untuk dapat mengelola sumber daya alam.  Negara yang memiliki human 

capital yang cukup tinggi dapat memberikan berkontribusi dalam pembangunan,  

namun jika sumber daya manusia yang dimiliki tidak mempunyai kompetensi 

serta tidak dilibatkan dalam pembangunan maka akan menjadi beban negara. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk  Indonesia 

tahun 2010 berjumlah 237.641.326 dan di proyeksi  tahun 2015 berjumlah 

255.461.700. Data ini menunjukkan bahwa penduduk  Indonesia akan meningkat 

beriringan  dengan pertumbuhan  ekonomi. Pencapaian pertumbuhan ekonomi 

akan  mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar jumlah kelas menengah. 

Tetapi manfaat pertumbuhan ini lebih dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya. 

Sekitar 80% penduduk rawan tertinggal (www.woldbank.org: Jakarta, Indonesia 8 

Desember 2015).  

Pertumbuhan penduduk dan dan ekonomi dengan memanfaatkan  sumber 

daya alam yang dimiliki,  tetapi  hal ini tidak akan berlangsung lama, jika ini terus 

menerus berlangsung akan memberikan dampak menipisnya sumber daya alam 

dan  ekosistem lingkungan, oleh karena itu pemakaian akan sumber daya alam 

harus tetap berpegang pada prinsip sustainable (keberlanjutan).  Menjadi 

persoalan bagi masyarakat yang tidak memiliki sumber daya alam untuk dikelola 

dalam memenuhi kebutuhan pangan dan sandang sehingga yang terjadi adalah 

http://www.woldbank.org/
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masyarakat berbondong-bondong untuk keluar dari suatu wilayah pindah 

kewilayah yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya maka terjadi urbanisasi.  

Kepadatan wilayah perkotaan terjadi karena masyarakat pedesaan pindah 

ke perkotaan dengan alasan ekonomi, selain itu perkotaan menjadi sebuah pilihan 

yang menarik bagi sebagian masyarakat karena akses di perkotaan tersedianya 

sarana  prasarana, kesehatan,  pendidikan, akses pekerjaan. Masyarakat tidak 

memahami apa yang diharapkan, sehingga ilusi-ilusi tentang prospek yang 

terpampang membawa mereka ke lingkungan perkotaan yang akhirnya menjerat 

mereka ke dalam kemiskinan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik 

(No.86/09/Th.XVIII, 15 September 2015)  pada bulan Maret 2015, jumlah 

penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah 

Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), 

bertambah sebesar  0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 

yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). 

Kemiskinan yang terjadi dapat menghambat pembangunan di Indonesia 

karena  kemiskinan menjadi tolak ukur kemakmuran suatu negara.  Sebagai dasar 

utama pembangunan, yaitu terpadu dan bersinergi satu dengan lainnya, 

keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berbagai perseptif 

tentang penyebab kemiskinan, secara umum dikarenakan rendahnya pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill), kemampuan (ability) dan sikap/tingkah laku 

(attitude) sumber daya manusianya. Faktor lainya karena faktor sosial, faktor 

kultural dan struktural. Menurut Sharp, et al (1996) dalam Kuncoro (2004:157) 

penyebab kemiskinannya di tinjau dari sisi ekonomi.  

Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan 

pola kepemilikan. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas 

sumber daya manusia. Ketiga, penyebab kemiskinan bermuara pada teori 

lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) adanya keterbelakangan, 

ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya 

produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan 

yang mereka terima. Rendahnya pendapatan berarti rendahnya investasi akan 

berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. 
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Dampak kemiskinan terhadap kehidupan masyarakat. Pertama, 

mempenggaruhi kemampuan masyarakat dalam membiaya  pendidikan anak-

anaknya berdasarkan laporan Education for All Global Monitoring Report yang 

dirilis UNESCO 2011 tingginya angka putus sekolah menyebabkan peringkat 

indeks pembangunan rendah. Indonesia berada di peringkat 69 dari 127 negara 

dalam Education Development Index . (http://indonesiaberkibar.org).  

Berdasarkan BPS tahun 2013, rata-rata anak putus sekolah usia 7-12 tahun 

mencapai 0,67% atau 182.773, usia 13-15 tahun 2,21% atau 209.976, usia 16-18 

tahun 3,14% atau 223.676. Kedua, keterbatasan pemerintah dalam penyedian 

lapangan kerja. Peluang kerja yang terbatas menciptakan tingkat  pengangguran 

terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2015 sebesar 6,18 

persen meningkat dibanding TPT Februari 2015 (5,81 persen) dan TPT Agustus 

2014 (5,94 persen).  Ketiga, untuk living cost relatif tinggi,  standar internasional 

(PBB) menetapkan 2 dollar AS (± 15.000) sehari sebagai garis kemiskinan, 

pemerintah dalam hal ini BPS, justru hanya menggunakan standar Rp 7.800 

rupiah.  

Berbagai strategi penanggulangan telah dilakukan pemerintah untuk 

mengatasi kemiskinan, persoalan kemiskinan masih menjadi persoalan nasional 

yang masih perlu mendapatkan perhatian dan penangganan. Tidak mampu dapat 

terlihat dalam wujud prilaku kehidupan sehari-hari, keinginan, kemauan serta 

kemampuan untuk maju merubah dari tidak keberdayaan menjadi berdaya. Selain 

tidak mampu mengases informasi, kemampuan menciptakan peluang, kreativitas 

dan kemampuan untuk berwirausaha. Penanggulangan kemiskinan dengan 

menciptakan kelompok wiraswastawan yang memiliki semangat berprestasi dan 

mampu memanfaatkan bantuan modal asing menjadi investasi yang lebih 

produktif. Negara maju memiliki 2% entrepreneur dari total penduduknya. 

Indoensia baru 0,8% dari total penduduknya (19/02 Media Indonesia, 2013).  

Perwujudan peran dan kepedulian pemerintah dalam penanggulangan 

kemiskinan dengan mengeluarkan dasar hukumnya melalui peraturan Presiden. 

Pertama, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009  tentang 

http://indonesiaberkibar.org/
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koordinasi penanggulangan kemiskinan Pasal 4  program penanggulangan 

kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok program sebagai berikut: 

a. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan 

perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk 

melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan 

kualitas hidup masyarakat miskin; 

b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk 

mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat 

miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-

prinsip pemberdayaan masyarakat; 

c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan 

untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala 

mikro dan kecil. 

Kedua, Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan 

penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan 

angka kemiskinan hingga 8% sampai 10% pada akhir tahun 2014. Membentuk 

Tim Nasional Percepatan Penanggulan Kemiskinan (TNP2K) yang terbagi 

menjadi tiga klaster yaitu; Klaster I, program bantuan sosial terpadu berbasis 

keluarga. Klaster II program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

masyarakat. Klaster III  penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 

usaha ekonomi mikro dan kecil. Ketiga, penanganan tentang   fakir miskin 

ditetapkan oleh UU Nomor 13 Tahun 2011,  Pasal 1 ayat 2, disebutkan 

penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan 

yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam 

bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, 

sertafasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Lebih lanjut 

pasal 2, menyebutkan penanganan fakir miskin salah satunya berasaskan 

pemberdayaan. 

http://tnp2k.go.id/?q=kluster1
http://tnp2k.go.id/?q=kluster1
http://tnp2k.go.id/?q=kluster2
http://tnp2k.go.id/?q=kluster2
http://tnp2k.go.id/?q=kluster3
http://tnp2k.go.id/?q=kluster3
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Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang turut serta dalam 

melaksanakan program pemberdayaan untuk mengatasi masalah kemiskinan. DKI 

Jakarta merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah kepadatan penduduk. 

Penyebab padatnya jumlah penduduk di DKI Jakarta karena arus urbanisasi. 

Berdasarkan data proyeksi dari data-statistik Indonesia berikut ini: untuk 

Indonesia, tingkat urbanisasi diproyeksikan mencapai 68 persen pada tahun 2025. 

Tingkat urbanisasi di empat provinsi di Jawa pada tahun 2025 sudah di atas 80 

persen, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Banten. 

DKI Jakarta menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat Indonesia untuk 

mencari kehidupan ataupun nasib yang baik. Data dari Depertemen Kehutanan 

luas daerah DKI Jakarta 650 km2 atau 65.00 termasuk wilayah daratan Kepulauan 

Seribu. DKI Jakarta terkenal dengan kepadatan penduduk, macet, polusi udara, 

tingkat kriminalitas serta banjir ketika musim hujan tiba dan salah satu penyebab 

banjir karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah  serta 

kurang pengetahuan dalam mengelola sampah. Ciri lain daerah perkotaan di kenal 

dengan Kumis (Kumuh dan Miskin), tercatat di  DKI Jakarta jumlah RW kumuh 

392.  

Tercatat jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis 

kemiskinan) di DKI Jakarta berdasarkan data  dari BPS Provinsi DKI Jakarta No. 

44/09/Th XVII, 15 September 2015 menunjukkan jumlah penduduk miskin pada 

bulan Maret 2015 sebesar 398,92 ribu orang (3,93 persen).  Dibandingkan dengan 

September 2014 (412,79 ribu orang atau 4,09 persen), jumlah penduduk miskin 

turun sebesar 13,87 ribu atau turun 0,16 poin. Di bandingkan dengan Maret 2014 

dengan jumlah penduduk miskin sebesar 393,98 ribu orang (3,92 persen), jumlah 

penduduk miskin meningkat 4,94 ribu atau meningkat 0,01 poin.  

 Garis  Kemiskinan  (GK)  bulan Maret  2015 sebesar  Rp 487.388 per  

kapita  per  bulan,  lebih  tinggi dari Garis Kemiskinan September 2014 sebesar 

Rp 459.560 per kapita per bulan dan dari Garis Kemiskinan Maret 2014 sebesar 

Rp 447.797 per kapita per bulan.  

Disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini. 
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Tabel 1.1 

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin 

Di DKI Jakarta Maret 2014 – September 2014 – Maret 2015 
 

 

Bulan 

Garis Kemiskinan 

(Rp/Kapita/Bln) 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin 

(000) 

Persentase  

Penduduk  

Miskin Makanan Bukan 

Makanan 

Total 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Maret 2014 

 

September 2014 

 

Maret 2015 

290.030 

(64,77%) 

297.543 

(64,75%) 

319,595 

(65,57%) 

157.766 

(35,23%) 

162.017 

(35,25%) 

167.793 

(34,43%) 

447.797 

(100%) 

459.560 

(100%) 

487.388 

(100%) 

393,98 

 

412,79 

 

398,92 

3,92 

 

4,09 

 

3,93 

Sumber:Susenas Maret 2014, September 2014, dan Maret 2015 

 

Alternatif strategi mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi di 

masyarakat perkotaan dengan berbagai program telah dilaksanakan untuk 

menyelesaikan persoalan kemiskinan diperkotaaan di DKI Jakarta. Namun hasil 

yang diharapakan belum maksimal dikarenakan bantuan program yang diberikan 

oleh pemerintah bersifat memanjakan masyarakat salah satunya  Bantuan Uang 

Tunai RP 300.000. Bantuan dana segar tanpa memberikan pendampingan, 

pengelolaan serta kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman.  Pola yang 

terbentuk di  masyarakat adalah manja dan malas untuk berusaha. Jika hal ini 

terus menerus berlangsung akan menghasilkan ketergantungan pada dana bantuan.  

Idealnya program bantuan dapat merubah pola pikir masyarakat untuk 

mencapai kemandirian, kreativitas,  disiplin dan keinginan untuk maju dan 

berdaya.  Menurut Said (2012:158), perubahan pola pikir masyarakat untuk lebih 

menjadikan dirinya sendiri. Lebih berani kreatif dan berani untuk bangga dengan 

membangun karya. Program pemberdayaan yang berjalan di masyarakat sebagian 
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dilaksanakan  oleh beberapa kementerian. Kementerian Sosial RI lembaga 

pemerintah yang fokus pada program pembangunan bidang kesejahteraan sosial 

yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin. Tugas dan 

fungsi penanggulangan kemiskinan perkotaan ditangani oleh Direktorat 

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Program kegiatan yang dilaksanakan 

melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak 

Layak Huni (RS RTLH) dan Sarana Lingkungan.   

Kelompok usaha bersama (KUBE) merupakan salah satu media 

pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga 

masyarakat/keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan 

dan mengembangkan potensi diri fakir miskin guna meningkatkan kesejahteraan 

sosialnya. Melalui program KUBE warga masyarakat/keluarga miskin dapat 

mengembangkan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas usaha. 

Program ini memberikan bantuan stimulus untuk keberlanjutan usaha serta 

pendampingan sosial untuk dapat meningkatkan mutu produk usaha yang  

dihasilkan oleh kelompok usaha yang telah dibentuk.  Inti kegiatan KUBE dari 

sisi sosial sebagai wadah interaksi sosial dan saling peduli satu sama lain dalam 

memenuhi kebutuhan. Dari dimensi ekonomi, keluarga miskin diarahkan untuk 

memiliki sumber penghasilan yang tetap, layak dan berkelanjutan, memiliki asset, 

terpenuhinya kebutuhan dasar dan aksesbilitas terhadap pelayanan sosial 

(Pedoman Pelaksanaan:2013). Pembentukan KUBE,  berdasarkan pada kedekatan 

tempat tinggal, jenis usaha dan keterampilan anggota, ketersediaan sumber daya 

dan kondisi sosial budaya, memiliki motivasi yang sama dan prioritas pada 

kelompok-kelompok yang sudah tumbuh di masyarakat. 

Program ini sangat berguna bagi masyarakat miskin. Namun berbagai 

persoalan dan kendala dalam  pelaksanaan program KUBE. Hasil wawancara 

dengan dinas terkait ditemukan beberapa persoalan yang perlu mendapatkan 

perhatian serta untuk keberlanjutan program KUBE. Pertama,  Kesulitan dalam 

pendataan kelompok usaha bersama, pendataan kelompok dari tahun ketahun 

tidak terpantau dengan baik jumlah kelompok yang masih aktif maupun yang 

tidak aktif atau kelompok usaha yang sudah maju atau kelompok usaha yang 
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sudah tidak berjalan lagi.  Kedua, pendamping pelaksanaan kegiatan dari segi 

pendidikan dan keterampilan belum sesuai karena pendamping pelaksanaan 

kegiatan berasal dari lokasi kegiatan tanpa mengunakan seleksi ataupun 

recruitment.  

Ketiga, peningkatan kapasitas pendamping belum dilaksanakan secara 

professional bentuk yang ada hanya sosialisasi bantuan dana. Keempat, penerima 

bantuan dana tidak mendapatkan pelatihan ataupun pendampingan untuk proses 

pelaksanaan program. Kementerian Pekerjaan Umum sebagai pelaksana Program 

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) pelaksanaan sejak tahun 1999 

sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan 

pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.  

Program ini membangun kelembaga di masyarakat yang dikenal dengan Badan 

Keswadayaan Masyarakat/ Lembaga Keswadayaan Masyarakat.  Saat ini 

pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan telah membangun kelembagaan 

masyarakat lebih dari 11 ribu BKM/LKM yang tersebar di sekitar 1.153 

kecamatan di 268 kota/kabupaten, telah memunculkan lebih dari 600 ribuan 

relawan dari masyarakat setempat, serta lebih dari 22 Juta orang pemanfaat 

(penduduk miskin), melalui 860 ribu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

(sumber : Pedoman P2KP; 2012).  

Pendataan terhadap kelembagaan yang sudah berdiri serta yang masih aktif 

masih menjadi persoalan, keberlanjutan lembaga serta kegiatan yang seharusnya 

tetap berjalan dan berkarya sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat menjadi 

mandiri. Persoalan berikutnya kemampuan fasilitator dalam memahami kebutuhan 

masyarakat masih sangat terbatas, program yang dilaksanakan berdasarkan 

kesesuaian dengan dana bantuan. Bukan mengali kemampuan serta potensi yang 

dimiliki oleh anggota lembaga. 

 Keterbatasan fasilitator berupa keterampilan dan pengetahuan dalam 

menggali potensi anggota lembaga masyarakat. Pemberian bantuan pemberdayaan 

hanya terbatas. Program bantuan dana bergulir yang diberikan mengalami 

persoalan yang sama yaitu hanya sebatas pemberian bantuan dana. Tanpa 
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memberikan serta menggali kreativitas kewirausahaan yang dimiliki oleh anggota 

kelompok swadaya masyarakat.  

Pemberdayaan sebagai salah satu  solusi untuk mengatasi persoalan 

kemiskinan. Menurut Mulyana (2008:51) pemberdayaan adalah upaya 

memampukan (enabling) masyarakat kecil atau bawahan yang selama ini 

dianggap tidak kurang berperan agar meningkat dan memiliki kemampuan yang 

lebih baik sehubungan dengan status dan peranan mereka di dalam sistem sosial. 

Artinya dengan adanya pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan sehingga memiliki kemampuan untuk dapat berperan bagi dirinya 

maupun kelompok. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif 

diberdayakan melalui kemandirian bahkan merupakan”keharusan”untuk lebih 

diperdayakan melalui usaha mereka sendiri atau akumulasi pengetahuan, 

keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa 

tergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal, Hikmat (2010:3).  

Kemampuan untuk mencapai kemandirian dapat melalui analisis potensi 

setiap manusia.  Tujuan analisis potensi berharap dapat memberikan suatu 

penilaian terhadap kemampuan awal setiap manusia yang di peroleh sejak awal 

manusia dilahirkan, sehingga makna pemberdayaan untuk kemandirian di proses 

dari potensi awal setiap manusia. Hal ini perlu karena kemampuan kewirausahaan 

untuk mendukung kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat belum dapat 

maksimal, masyarakat memiliki kecenderungan kurang berprestasi dapat dilihat 

dalam perwujudan  prilaku kehidupan sehari-hari, keinginan, kemauan serta 

kemampuan untuk maju merubah diri dari ketidak keberdayaan menjadi berdaya. 

Secara psikis kelompok masyarakat ini memiliki motivasi yang rendah, 

kreativitas, percaya diri dan inisiatif. 

 Langkah awal mengukur kemampuan analisis potensi diri untuk 

mengatasi persoalan secara internal yang berhubungan dengan kepribadian. 

Menurut  Raharjo (2012:37) Analisis potensi diri merupakan suatu hal 

menganalisis atau mencari tahu lebih dalam sesuatu yang ada pada diri kita 

sehingga setiap individu tersebut dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan 

masing-masing.  



10 
 

Henny Herawaty Br. Dalimunthe, 2016 
PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN BERBASIS 
POTENSI D IRI UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS KEWIRAUSAHAAN DI DKI JAKARTA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu|perpustakaan.upi.edu 

 

Kemampuan potensi diri yang akan digali dan di bangun adalah 

kemampuan untuk kreativitas kewirausahaan. Jika seseorang memiliki 

kewirausahaan, dia akan memiliki karakteristik motivasi/mimpi yang tinggi (need 

of achievement), berani mencoba (risk taker), innovative dan independence, 

(Sony: 2010). Mengapa membangun wirausaha karena salah satu penyebab 

kegagalan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi 

suatu Negara karena tidak adanya entrepreneurship (Sony:2010). Menurut 

pandangan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, bahwa 

wirausaha menjadi salah satu pilar ekonomi nasional yang tangguh menghadapi 

krisis ekonomi global sekaligus solusi mengurangi kemiskinan serta menyerap 

pengangguran. Tercatat jumlah penduduk yang berwirausaha saat ini baru 

mencapai angka 0,18% dari jumlah 2,38 juta penduduk Indonesia. Idealnya, agar 

Indonesia bisa berdaya saing tinggi membutuhkan paling sedikit 2% dari 238 juta 

orang penduduk Indonesia atau sekitar 4,76 juta orang. 

(http://economy.okezone.com:Sabtu,13 Oktober 2012:16:37). 

Pencapaian melalui pemberdayaan masyarakat berorientasi untuk 

meningkatkan kemampuan diri manusia sehingga akan tergali dengan baik dan 

dapat membangun kreativitas berwirausahaan.  Pendidikan adalah salah satu 

untuk mencapai hal tersebut. Pendidikan dapat menjadi sarana untuk mengali 

potensi dan  membangun kesadaran dalam diri manusia hal ini sesuai dengan  

Tujuan pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa  tertuang dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar  1945.  Menurut  Undang-undang Republik Indonesia No. 

20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan nasional Bab I pasal 1 menyatakan 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagaman, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yanga perlu bagi diri, 

masyarakat, bangsa dan negara. Jadi pendidikan dapat memberdayakan 

masyarakat menjadi manusia yang seutuhnya agar dapat mengaktualisasikan diri, 

memahami diri serta dapat menghidupi diri sendiri.  

http://economy.okezone.com:Sabtu,13
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Penyelenggaraan pendidikan yang tepat  dilakukan melalui pendidikan 

nonformal dan informal sebagai pengganti, penambah dan pelengkap pendidikan 

formal serta dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan 

informal dan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan 

penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta 

pengembangan sikap dan kepribadian profesional.   

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan maka diperlukan alternatif 

untuk mengatasi persoalan kemiskinan masyarakat perkotaan melalui model 

pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis potensi diri untuk 

meningkatkan kreativitas kewirausahaan. Pengetahuan dan keterampilan yang 

dapat dikembangkan dari model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan 

adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan kreativitas kewirausahaan 

sehingga masyarakat nantinya akan mandiri, bertanggung jawab, mampu 

mengembangkan dirinya sendiri serta lingkungannya. 

Tujuan pengembangan model ini berorientasi pada upaya pengembangan 

kemampuan masyarakat dalam meningkatkan standar kompetensi sebagai 

individu melalui potensi diri namun belum dapat berkembang secara maksimal 

agar memiliki kemampuan kreativitas kewirausahaan sehingga dapat menjadi 

agen pembaharuan di dalam masyarakat serta berpartisipasi dalam pembangunan. 

Secara khusus pengembangan model ini akan  diorientasikan pada upaya 

membelajarkan masyarakat miskin perkotaan untuk memiliki kemampuan 

menganalisis potensi diri untuk mencapai kemampuan kreativitas kewirausahaan 

secara konseptual dan kongkrit. Berdasarkan hal – hal tersebut di atas dilakukan 

penelitian ini berjudul “Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat 

Miskin Perkotaan Berbasis Potensi Diri Untuk Meningkatkan Kreativitas 

Kewirausahaan.” 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi bahwa kemiskinan menjadi 

persoalan/masalah nasional khususnya di wilayah perkotaan.  Pertama, 

kompetensi masyarakat baik keterampilan dan pendidikan yang dimiliki sangat 
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rendah dari data tingginya angka putus sekolah,  berdasarkan badan pusat statistik 

tahun 2013, rata-rata anak putus sekolah usia 7-12 tahun mencapai 0,67% atau 

182.773, usia 13-15 tahun 2,21% atau 209.976, usia 16-18 tahun 3,14% atau 

223.676.  

Kedua, terbatasnya peluang kerja menciptakan tingkat  pengangguran 

terbuka (TPT) Agustus 2015 sebesar 6,18 persen meningkat dibanding TPT 

Februari 2015 (5,81 persen) dan TPT Agustus 2014 (5,94 persen) berdasarkan 

BPS. Ketiga, masih rendahnya minat, motivasi dan percaya diri masyarakat untuk 

dapat berkembang berdasarkan potensi diri yang miliki.  

Keempat, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan menyebabkan di 

daerah perkotaan dikenal dengan Kumis (Kumuh dan Miskin), tercatat di  DKI 

Jakarta jumlah RW Kumuh 392. Berakibat DKI Jakarta mengalami musim banjir 

ketika musim hujan.  

Kelima, kemiskinan disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk dan 

persentase urbanisasi. Indonesia, tingkat urbanisasi diproyeksikan sudah mencapai 

68 persen pada tahun 2025. Tingkat urbanisasi di empat provinsi di Jawa pada 

tahun 2025 sudah di atas 80 persen, yaitu di DKI Jakarta, Jawa Barat, DI 

Yogyakarta, dan Banten.  

Keenam, pelaksanaan program pemberdayaan mengarahkan pada 

infrastruktur, bina fisik, bina lingkungna dan bina sosial. 

Ketujuh, masyarakat yang menerima bantuan program pemberdayaan  oleh 

kementerian  belum terdata dengan baik mana sudah berkembang maupun yang 

belum berkembang.  

Kedelapan, pemberian bantuan program dalam bentuk bantuan tunai 

bukan bentuk peningkatan  pengetahuan dan keterampilan sehingga peningkatan 

kapasitas kemampuan masyarakat tidak berkembang dengan baik terutama potensi 

diri masyarakat.  

Kesembilan, kemampuan fasilitator pemberdayaan dalam pendampingan 

bersifat memberikan bantuan teknis dalam mendapatkan bantuan tunai belum 

pada kemampuan untuk menggali serta membantu masyarakat mengembangkan 

potensi diri yang dimiliki oleh masyarakat. Kesepuluh, masih terbatasnya 
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pengetahuan dan keterampilan Fasilitator dalam mengembangan potensi diri 

masyarakat agar memiliki kreativitas kewirausahaan.  

 

 

C. Perumusan Masalah 

Penelitian fokus pada pengembangan model pemberdayaan masyarakat 

miskin perkotaan berbasis potensi diri untuk meningkatkan kreativitas 

kewirausahaan. Maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai pertanyaan 

penelitian. 

1. Bagaimana gambaran  program pemberdayaan pada masyarakat miskin 

perkotaan di wilayah  DKI Jakarta ? 

2. Bagaimana model konseptual pemberdayaan masyarakat  miskin perkotaan  

berbasis potensi diri untuk meningkatkan  kreativitas kewirausahaan di DKI 

Jakarta? 

3. Apakah model pemberdayaan berbasis potensi diri dapat meningkatkan 

kreativitas kewirausahaan? 

4. Bagaimana efektivitas model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan 

berbasis potensi diri dapat  meningkatkan kreativitas kewirausahaan di DKI 

Jakarta? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan sebuah 

model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berbasis potensi diri untuk 

meningkatkan kreativitas kewirausahaan di DKI Jakarta. Adapun tujuan yang 

akan dicapai adalah sebagai berikut : 

1.  Memperoleh gambaran program pemberdayaan  masyarakat perkotaan  pada 

masyarakat miskin perkotaan di DKI Jakarta. 

2. Mengembangkan model konseptual pemberdayaan masyarakat miskin 

perkotaan berbasis potensi diri untuk meningkatkan kreativitas kewirausahaan  

di DKI Jakarta. 
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3. Mendeskripsikan hasil implementasi model pemberdayaan masyarakat miskin 

perkotaan berbasis potensi diri untuk meningkatkat kreativitas kewirausahaan 

di DKI Jakarta. 

4. Mengetahui efektivitas model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan 

berbasis potensi diri untuk meningkatkan kreativitas kewirausahaan di DKI 

Jakarta.  

 

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian 

Pengembangan model pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan 

berbasis potensi diri untuk meningkatkan kreativitas kewirausahaan diharapkan 

dapat memberikan  kontribusi keilmuan baik teoritis maupun praktis. 

a. Teoritis 

Penelitihan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan 

keilmuan ditinjau dari perseptif Pendidikan Luar Sekolah tentang konsep 

pemberdayaan masyarakat, potensi diri, kreativitas dan kewirausahaan. Konsep ini 

diharapkan dapat menjadi bahan kajian keilmuan Pendidikan Luar Sekolah. 

b. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi kebijakan 

dan segi praktek, sebagai berikut:  

1. Sebagai bahan kajian  bagi para akademisi, praktisi dan fasilitator 

pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan model pemberdayaan 

masyarakat miskin perkotaan berbasis potensi diri. 

2. Sebagai masukan bagi para perencana program pemberdayaan masyarakat 

miskin perkotaan. 

3. Sebagai masukan kepada pengambil kebijakan dalam pemetaan  program 

nasional pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan. 

4. Sebagai masukan kepada pengambil kebijakan, model pemberdayaan 

masyarakat miskin perkotaan berbasis potensi diri untuk meningkatkan 

kreativitas kewirausahaan sebagai strategi alternatif mengatasi kemiskinan. 

 

F. Struktur Organisasi Penelitian 
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Struktur penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab. Bab I 

menjelaskan serta menggambarkan : a) latar belakang penelitian, b) identifikasi 

masalah dan rumusan masalah penelitian, c) tujuan penelitian yang akan dicapai 

dan d) manfaat penelitian  baik secara teoritis dan praktis.  Bab II memberikan 

gambaran kajian pustaka yang mempergunakan, konsep pemberdayaan 

masyarakat, potensi diri, kreativitas, kewirausahan, pendidikan non formal serta 

kerangka pemikiran dan hasil penelitian yang relevan. Bab III menjelaskan 

metode penelitian yang akan digunakan terdiri dari : a) lokasi dan subjek 

penelitian, b) pendekatan dan metode penelitian, c) desain penelitian, d) definisi 

operasional, e) teknik dan instrumen pengumpulan data, f) proses pengembangan 

instrumen, g) teknik pengumpulan data.  Bab IV menggambarkan hasil penelitian 

dan pembahasan terdiri dari dua hal utama yakni : a) pemaparan hasil data, b) 

pembahasan hasil penelitian. Bab V merupakan kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian. Terakhir daftar pustaka dan lampiran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


