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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bangsa Indonesia saat ini masih dihantui masalah sosial yaitu masalah 

kemiskinan. Kemiskinan merupakan persoalan yang perlu dipecahkan. 

Kemiskinan berkaitan dengan masalah kesejahteraan dan kemerataan. Banyak 

faktor yang menyebabkan kemiskinan dalam masyarakat antara lain minimnya 

sumber daya alam, teknologi, sumber daya manusia, sarana/prasarana, dan modal 

yang dimiliki, termasuk kelembagaan di daerah setempat. Kemiskinan merupakan 

suatu permasalahan sosial yang sudah ada sejak dahulu kala sampai sekarang, 

yang merupakan akar dari suatu permasalahan sosial dan tidak dapat dihilangkan 

tetapi masih bias diminimalisir. Kemiskinan juga menghambat akses terhadap 

pemenuhan pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada 

rendahnya mutu sumber daya manusia. 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang senantiasa hadir 

ditengah-tengah masyarakat, khususnya di negara-negara berkembang. 

Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademisi 

maupun praktisi. Berbagai teori, konsep dan pendekatan terus dikembangkan 

untuk menyibak tirai dari misteri kemiskinan. Di Indonesia, masalah kemiskinan 

merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menetus. 

Saat ini, kemiskinan merujuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang 

mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan 
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produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat di artikan sebagai kemiskinan 

yang disebabkan oleh adanya faktor penghambat seperti faktor internal dan 

eksternal. 

Oleh karena itu dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di Indonesia saat 

ini dirasakan sudah sangat mendesak dilakukan khususnya bagi keluarga miskin, 

karena adanya kondisi yang menunjukkan beban hidup yang harus ditanggung 

oleh keluarga miskin yang semakin meningkat. Pada dasarnya keluarga miskin 

memiliki kemampuan atau potensi yang ada pada diri mereka sebagai modal 

dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya walaupun dalam keadaan sangat 

minim atau terbatas. 

Tabel 1.1   Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bengkalis Tahun  

2013– 2017 

     

 
No Tahun Jumlah Garis Miskin 

 

 

1 2013 348.770 

 

 

2 2014 367.743 

 

 

3 2015 388.671 

 

 

4 2016 405.945 

 

 

5 2017 420.733 

 Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2018. 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa ternyata selama beberapa 

tahun angka kemiskinan dikabupaten Bengkalis semakin mengalami peningkatan 

angka kemiskinan. Hal ini berarti pemerintah melalui dinas atau departemen yang 

menangani masalah kemiskinan belum berperan  secara baik. Terlihat tahun 

2013jumlah kemiskinan 348.770, tahun 2014 jumlah kemiskinan sebanyak 

367.743, tahun 2015 jumlah kemiskinan sebanyak 388,671, tahun 2016 jumlah 
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kemiskinan sebanyak 405.945 dan tahun 2017 jumlah kemiskinan berjumlah 

420.733. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah banyak mengeluarkan 

kebijakan program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan, 

seperti pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu 

pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya.Salah satunya ialah dengan 

menitikberatkan pemberdayaan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan dengan 

menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, 

merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi 

masyarakat Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) hadir untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja bagi masyarakat miskin secara 

mandiri sebagai prioritas mendesak, khususnya masyarakat pedesaan. Program 

Kelompok Usaha Bersama sudah ada pada tahun 1982, namun sejak tahun 2009 

pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial mencoba menyempurnakan 

pendekatan dan penyelenggaraan program KUBE.Kementrian sosial sebagai 

bagian dan lembaga yang berfokus pada program pembangunan kesejahteraan 

social melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat 

miskin. Salah satu program kegiatan yang digagas oleh direktorat Penanggulangan 

Kemiskinan Perdesaann Melalui pola Lembaga Keuangan Mikro Kelompok 

Usaha Bersama dimana anggota KUBE sebagai pemilik modal utama dalam 

pembiayaan yang difasilitasi dari dana stimulan usaha ekonomi produktif (UEP). 

KUBE adalah kelompok warga binaan yang dibentuk oleh warga yang 

telah mendapatkan binaan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Ekonomi 

Produktif (UEP) dalam semangat kebersamaan, sebagai sarana untuk 
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meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya, kemudian dikembangkan kepada 

masyarakat lainnya. 

Kegiatan pokok pembentukan Kelompok Usaha Bersama untuk sasaran 

masyarakat miskin, adapun program-programnya adalah : 

1. Pelatihan keterampilan berusaha, dimaksudkan untuk meningkatkan 

kemampuan praktis berusaha yang disesuaikan dengan minat dan 

keterampilan sesuai dengan keterampilan PMKS serta kondisi wilayah. 

2. Pemberian bantuan stimulan sebagai modal kerja atau berusaha yang 

disesuaikan dengan keterampilan PMKS dan kondisi setempat, bantuannya ini 

merupakan hibah (buka pinjamna atau kredit) akan tetapi diharapkan bagi 

PMKS penerima bantuan untuk mengembangkan dan menggulirkan kepada 

masyarakat lain yang perlu dibantu. 

3. Pendampingan, mempunyai peran sangat penting bagi berhasil dan 

berkembangnya KUBE mengingat sebagian besar PMKS merupakan 

kelompok yang paling miskin dan penduduk miskin. 

Keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi masyarakat miskin 

di tengah-tengah masyarakat telah menjadi salah satu opsi kebijakan untuk 

meningkatkan usaha ekonomi produktif (khususnya dalam peningkatan 

pendapatan), menyediakan sebagian kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga 

miskin, menciptakan keharmonisan hubungan sosial antar warga menyelesaikan 

masalah sosial yang dirasakan keluarga miskin, pengembangan diri dan sebagai 

wadah berbagi pengalaman antar anggota. 
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Melalui KUBE diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan 

berfikir para anggota karena mereka dituntut suatu kemampuan manajerial untuk 

mengelola usaha yang sedang dijalankan, dan berupaya menggali dan 

memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan untuk keberhasilan 

kelompoknya. Selain itu, diharapkan dapat menumbuh kembangkan sikap-sikap 

berorganisasi dan pengendalian emosi yang semakin baik serta dapat 

menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, bergotongroyong, rasa 

kepedulian serta kesetiakawanan sosial baik diantara keluarga binaan sosial 

maupun kepada masyarakat secara luar. 

DalamPeraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 

Pasal 1 menjelaskan bahwa kelompok usaha bersama yang selanjutnya disebut 

KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang 

atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk 

meningkatkan pendapatan keluarga.  

Desa Batan Tengah merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis. Salah satu desa yang mendapatkan program pemberdayaan 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui 

dinas sosial, dengan penduduk bermata pencaharian sehari-hari adalah petani, 

nelayan, pekerja serabutan dan lain sebagainya. Program KUBE yang 

dilaksanakan di desa Bantan Tengah bertujuan untuk mendorong, meningkatkan 

serta menumbuh kembangkan kreatifitas dan aktifitas masyarakat dalam 

pembangunan desa dengan memanfaatkan modal yang diberikan dan membentuk 

sebuah program yang dapat meningkatkan perekonomian anggota peserta KUBE 

sehingga penanggulangan kemiskinan dapat ditanggulangi.Khusus untuk 
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Kecamatan Bantan Tengah yang ada di Kabupaten bengkalis, Program Kelompok 

Usaha Bersama telah menyeluruh.Yang membuktikan bahwa program kelompok 

usaha bersama (KUBE) ini dapat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah. 

Menyikapi hal tersebut pemerintah melalui Kementrian Sosial Republik 

Indonesia perlu membuat Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan 

mendekatkan mereka dari akses permodalan usaha.Program ini telah menyeluruh 

diberbagai Provinsi dan Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau. 

Tabel 1.2   Data Statistik Penduduk Desa Bantan Tengah Kecamatan  

Bantan Kabupaten Bengkalis 

No Data Penduduk Jumlah  

1 Jumlah Penduduk  3.343 Jiwa (1.012 KK) 

2 Jumlah Penduduk Wanita  1.644 Jiwa 

3 Jumlah Penduduk Laki-Laki 1.699 Jiwa 

4 Jumlah Keluarga Miskin 125 KK 

5 Jumlah Keluarga Hampir Miskin 242 KK 

6 Jumlah Keluarga Sejahtera 642 KK 

7 Jumlah RT 32 

8 Jumlah RW 15 

9 Jumlah Dusun 11 

Sumber : BPS Kabupaten Bengkalis, 2018 

Adapun fokus lokasi penelitian yang peneliti ambil yaitu di KUBE yang 

terdapat di Desa Bantan Tengah.Karena masih terdapatnya masyarakat miskin dan 

hampir miskin di Desa Bantan Tengah ini. Dimana masyarakat miskin berjumlah 

242 KK dari 1.012 KK dan masyarakat hampir miskin berjumlah 125 KK dari 

3.343 KK yang ada di desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten 

Bengkalis. 

 



 

 
 

7 

Tabel 1.3 Nama dan Jenis Kube di Kecamatan Bantan  Kabupaten 

Bengkalis  

No Nama KUBE Jenis Usaha 

1 Sepadu Mesin Jahit 

2 Tunas Muda Batu Bara 

3 Sumber Rezeki 1 Ternak Madu 

4 Nabila  Menjahit 

5 Jaya Bakti Ternak Sapi 

6 Harapan Baru Pertanian 

7 Sinar Harapan Ternak Kambing 

8 Putri Menjahit Menjahit 

9 Tunas Baru Jamur Tiram 

10 Mandiri Jaya Menjahit dan Kue 

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, 2018 

Program KUBE telah ada di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009, yang 

terdiri dari 10 kelompok yaitu Kelompok Sepadu usaha mesin jahit, kelompok 

Tunas Muda dengan usaha Batu Bara, Sumber Rezeki 1 usaha ternak madu, 

kelompok Nabila usaha menjahit, kelompok Jaya Bhakti usaha ternak sapi, 

kelompok Harapan Baru usaha pertanian, kelompok Sinar Harapan usaha ternak 

kambing, kelompok Putri Menjahit usaha menjahit, kelompok Tunas Baru usaha 

Jamur Tiram, kelompok Terampil Berkarya usaha menjahit, kelompok Mandiri 

Jaya usaha menjahit dan kue, dan kelompok Puteri Lestari Menjahit usaha 

menjahit. 

Tabel 1.4 Nama Kube di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis  

No Nama KUBE Jenis Usaha 

Jumlah 

Anggota Keterangan 

1 Sumber Rezeki 1 Ternak Madu 10 anggota Masih Berjalan 

2 Jaya Bakti Ternak Sapi 10 anggota Masih Berjalan 

3 Tunas Baru Jamur Tiram 10 anggota Masih Berjalan 

4 Sepadu Mesin Jahit 10 anggota Terhenti 

Sumber : Data Olahan, 2018 
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Dari data tabel diatas sudah menjelaskan nama-nama kelompok usaha dan 

jenis usahanya. Kelompok usaha bersama yang ada didesa Bantan Tengah 

memiliki jenis usaha dari setiap KUBE berbeda seperti Sumber Rezeki 1 dengan 

usaha ternak madu, Jaya Bakti dengan usaha ternak sapi, Tunas Baru dengan 

usaha Jamur Tiram dan Sepadu dengan usaha mesin jahit. Namun, kelompok 

usaha bersama di desa Bantan Tengah ada yang masih berjalan usahanya dan ada 

yang terhenti. Dari 4 kelompok usaha bersama didesa Bantan Tengah Kecamatan 

Bantan Kabupaten Bengkalis terdapat 3 kelompok usaha yang masih tetap 

berjalan seperti KUBE Sumber Rezeki 1, Jaya Bakti, Tunas Baru dan 1 kelompok 

usaha yang terhenti dan tidak berjalan lagi seperti KUBE Sepadu. Tidak berjalan 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sepadu disebabkan karena KUBE Sepadu 

tidak dapat untuk meningkatkan kualitas serta tidak dapat untuk  mengembangkan 

usahanya. 

Dalam perjalanannya, program KUBE di Bantan Tengah, dari 4 

kelompoktersebut tidak semua berhasil mencapai tujuan program baik dalam 

aspek ekonomi maupun sosial. Ketidakberhasilan KUBE tidak terlepas dari 

masalah internal KUBE, seperti masalah keanggotaan kelompok, komitmen 

kelompok, tujuan kelompok, struktur organisasi kelompok, manajemen kelompok 

dan lain-lain. Memang terlihat adanya ketimpangan dalam pendekatan ini, dimana 

anggota masyarakat diupayakan untuk terhimpun dalam suatu wadah kelompok 

KUBE tetapi, kemampuan dan keterampilan anggota kelompok dalam hal 

manajerial kelompok masih terbatas, latar belakang pendidikan rendah, 

pengalaman dalam pengorganisasian kelompok terbatas, sekalipun mereka 



 

 
 

9 

memiliki pengalaman individual yang lumayan. Tentu hal ini menjadi suatu 

problematik dalam kelompok tersebut. 

Pemerintah kabupaten bengkalis telah memberikan bantuan berupa 

Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) yang dianggarkan dalam APBN 

melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang merupakan sarana pemberian 

modal kelompok kepada masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja baru bagi 

masyarakat sehingga dapat memiliki dan meningatkan pendapatan keluarga. Dana 

tersebut kemudian dipegang oleh Dinas Sosial yang diberikan berkisaran 2,6 

milyardikhususkan untuk pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

yang ada di Bengkalis.Masing-masing kelompok usaha yang ada di Kecamatan 

Bantan Kabupaten Bengkalis mendapatkan bantuan dari pusat seperti kelompok 

Sumber Rezeki mendapatkan bantuan berupa kotak lebah sebanyak 93 kotak, 

kelompok Jaya Bhakti mendapatkan bantuan 48 juta, kelompok Tunas Baru 

mendapatkan bantuan 25 juta dan kelompok Sepadu mendapatkan bantuan 10 

mesin jahit.Perbedaan penerimaan bantuan terjadi karena kembali lagi kepada 

masing-masing kelompok. Jika masing-masing kelompok mampu memiliki 

perkembangan atau penambahan modal atau asset dari modal awal setelah 

menerima dana BLPS, kemudian anggota kelompok memiliki kemauan untuk 

mengurangi ketergantungan bantuan social dalam mengelola usaha ekonomi 

produktifnya, serta memiliki potensi untuk mengembangan usaha. 

Namun bantuan yang telah diberikan oleh Dinas Sosial dianggap masih 

kurang, hal ini dikarenakan jumlah untuk pengembangan setiap KUBE tergolong 

membutuhkan bantuan yang besar.Bantuan yang diberikan oleh pemerintah / 

sosial bukan hanya dalam bentuk uang saja sebagaimana dijelaskan dalam 
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Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Pasal 11  

bahwa bantuan sosial KUBE berupa uang atau barang digunakan untuk kegiatan 

Usaha Ekonomi Produktif.Dan pasal 12 menjelaskan bahwa Bantuan sosial 

dimanfaatkan untuk kegiatan secara langsung untuk mendukung produktivitas 

yang dijalankan oleh KUBE, pemanfaatan dana Bantuan Sosial UEP oleh KUBE 

dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian 

barang atau bukti lainnya yang sah, Serta pemanfaatan dana bantuan Sosial hanya 

digunakan untuk Usaha Ekonomi Produktif dan tidak dapat digunakan untuk 

pembelian peralatan kantor, honorarium pengurus, serta kegiatan politik dan hal 

lainnya yang tidak terkait dengan produktifitas. 

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam Program Kegiatan Usaha 

Bersama (KUBE) yang terjadi adalah : 

1. Masih kurangnya lahan yang akan digunakan dalam kelompok usaha 

bersama. 

2. Sulitnya untuk mendapatkan bahan baku dalam usaha Kelompok Usaha 

Bersama. 

3. Sulitnya mendapatkan ternak karena ternak yang didapatkan berasal dari 

luar daerah bengkalis. 

4. Masih kurangnya bantuan yang diberikan untuk Kelompok Usaha 

Bersama. 

Dari latar belakang serta fenomena yang ada di Kelurahan Duri Timur 

Kecamatan Mandau, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan menetapkan judul “Analisis Pelaksanaan Program Kelompok Usaha 
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Bersama (KUBE) Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten 

Bengkalis”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam mengadakan suatu tujuan tentu adanya tujuan yang ingin dicapai. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di 

Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis ? 

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan Program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Dari tujuan penelitian yang telah disampaikan oleh penulis, maka 

kegunaan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama 

(Kube) Di Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam Pelaksanaan 

Program Kegiatan Usaha Bersama (KUBE) Di Desa Bantan Tengah 

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian yang telah disampaikan oleh penulis, maka 

kegunaan dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta 

menganalisis terhadap Program Kegiatan Usaha Bersama (KUBE) Di 

Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. 

2. Bagi peneliti, adanya penelitian ini dapat menjadi wadah untuk 

menuangkan ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama 

mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Bagi instansi pemerintah memberikan informasi yang dapat dijadikan 

acuan pengambilan keputusan terutama dalam permasalahan social 

mengenai Kegiatan Usaha Bersama (KUBE) Desa Bantan Tengah 

Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. 

4. Menambah daftar kepustakaan Universitas dan Fakultas Ekonomi dan 

Ilmu Sosial serta juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 

yang sejenis. 

5. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang 

pengimplementasian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian perlu 

dikemukakan garis besar pembahasan melalui skripsi. 

Bab I  : Pendahuluan 

Pada bab ini membahas dan menguraikan tentang empat sub bab 

yaitu latar belakang masalah, perumusn masalah, tujuan 

penelitian, manfaat  penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II  : Landasan Teori 

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan 

dengan pembahasan yang akan peneliti lakukan.  

Bab III : Metode Penelitian 

Dalam bab ini dikemukakan meteodologi penelitian yang 

meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumberdaya     

metode pengumpulan data, populasi dan sampel serta metode 

analisis. 

Bab IV  : Gambaran Umum Objek Penelitian  

Dalam  bab ini diuraikan meliputi sejarah, objek penelitin dan 

aktifitas objek penelitian. 

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

    Pada bab ini meliputi jawaban tujuan penelitian. 

Bab VI : Akhir 

Pada bab ini meliputi daftar pustaka 


