
 

 

ABSTRAK 

Gina Apriyanti : Upaya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Dalam 

Memberdayakan Ekonomi Masyarakat (Studi Deskriptif pada BKM Mekar 

Sejahtera Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi). 

 

 

Permasalahan kemiskinan yang terjadi di masyarakat sangatlah kompleks 

dan menjadi gejala umum di seluruh wilayah, sehingga membutuhkan perhatian 

dari berbagai pihak secara bersama dan terkordinasi dengan baik dalam 

penanganannya. Permasalahan kemiskinan memang tidak dapat dihilangkan 

seluruhnya namun melalui berbagai upaya masalah kemiskinan diharapkan dapat 

dikurangi setahap demi setahap menuju arah kehidupan yang lebih baik. Banyak 

upaya yang telah dilakukan dalam penangan masalah tersebut, salah satu 

diantaranya adalah program PNPM-Mandiri. Program ini merambah hingga 

wilayah pemerintahan daerah yakni desa/kelurahan sehingga mewajibkan bagi 

desa/ kelurahan yang menjadi sasaran program PNPM- Mandiri untuk membentuk 

lembaga yang disebut BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) sebagai tangan 

kanan PNPM di daerah dalam melakukan penanganan kemiskinan melalui proses 

pemberdayaan ekonomi masyarakat.  

Bertolak dari kajian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui upaya yang dilakukan oleh BKM Mekar Sejahtera Desa Cimekar 

dalam memberdayakan ekonomi masyarakat dan perubahan kondisi ekonomi 

masyarakat  setelah adanya program BKM. Dengan upaya pemberdayaan yang 

berdasar pada pemikiran bahwa dakwah tidak hanya dilakukan dengan cara 

berbicara di atas mimbar (bil lisan) akan tetapi dapat juga dilakukan dengan 

kegiatan pemberdayaan (bil hall), yang dinilai lebih efisien dan mudah diterima 

masyarakat. Pemberdayaan merupakan bagian dari jenis dakwah tamkin yang 

berkaitan erat dengan ilmu pengembangan masyarakat islam (PMI).  

Metode penelitan yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan jenis 

data penelitan kualitatif. Untuk memperoleh data penelitian digunakan metode 

observasi, wawancara, serta studi dokumentasi yang berkaitan dengan 

permasalahan penelitian.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh BKM Mekar Sejahtera 

memberikan  hasil yang signifikan dan bernilai positif ketika dilakukan dengan 

baik dan tersusun. Upaya yang dilakukan oleh BKM Mekar Sejahtera dalam 

memberdayaakan ekonomi masyarakat dinilai berhasil dan efisisen. Melalui 

kegiatan- kegiatan yang tidak hanya terfokus pada bidang ekonomi, tetapi juga 

pada kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

pemanfaatan sumber daya lokal dan juga pembenahan tata lingkungan dinilai 

mampu memberikan perubahan pada diri masyarakat ke arah yang lebih baik. 

Sehingga BKM memberikan pengaruh besar terhadap perubahan kesejahteraan 

masyarakat.  


