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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Kebijakan Publik 

Kebijakan sebagai salah satu instrument dalam sebuah pemerintahan 

menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemetintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah dalam 

menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakatnya.Kebijakan atau 

policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, 

pelaksanaan keputusan dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan 

tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok 

target). 

Kebijakan menurut Shore dan Wright(Amri Marzali, 2012 : 19) adalah 

sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah, dengan 

cara memberi rewards dan sanctions, secara instrisik, kebijakan adalah instrument 

teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah. 

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja 

dalam arti government yang menyangkut aparatur negara, melainkan pula 

governance yang memnyangkut sumber daya publik.Kebijakan pada intinya 

merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara 

langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial 

dan manusia demi warga negara.Sedangkan kebijakan publik adalah salah satu 

aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat 
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seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot 

pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh 

lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.Menurut Hogwood dan 

Gunn(Edi Suharto, 2013 : 3) kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pertanyaan-

pertanyaan yang ingin dicapai. 

2. Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang 

telah dipilih. 

3. Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. 

4. Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan 

sumber daya lembaga dan strartegi pencapaian tujuan. 

5. Keluaran (output), yaitu apa yang telah nyata telah disediakan oleh 

pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu. 

6. Teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X, maka akan diikuti oleh 

Y. 

7. Proses yang berlangsung dalam periode waktu tertentu yang relative panjang. 

Kebijakan publik akan menghasilkan 5 tipe informasi yakni masalah 

kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja 

kebijakan. Kelima tipe informasi tersebut diperoleh melalui 5 prosedur analisis 

kebijakan yakni perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan dan 

evaluasi (Suharno, 2013 : 78). 
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Adapun kebijakan publik menurut Wilson(Solichin Abdul Wahab, 2014 : 

13) adalah : 

“the actions, objectives, and pronouncements of 

governments on particular matters, the steps they take (or fail to 

take) to implement them, and the explanations they give for what 

happens (or does not happen)” (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan 

dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah 

tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (atau 

gagal diambil) untuk diimplementasikan dan penjelasan-penjelasan 

yang telah diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi 

(atau tidak terjadi). 

Kebijakan publik menurut pakar Inggris yaitu W.I. Jenkins merumuskan 

kebijakan publik sebagai berikut : 

“A set of interrelated decisions taken by a political actor or 

group of actors concerning the selection of goalos and the means 

of achieving them within a specified situation where these 

decisions should, in principle, be within the power of these actors 

to achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang 

diambil oleh seorang actor politik atau sekelompok actor, 

berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk 

mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada 

prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan 

dari para actor tersebut). 
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Young dan Quinn(Edi Suharto, 2012 : 44) membahas tentang konsep 

kunci yang termuat dalam kebijakan publik diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang 

dibuat dan di implikasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan 

hukum, polisi dan finansial. 

2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik 

berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang 

dimasyarakat. 

3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik 

biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa 

pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi 

kepentingan orang banyak. 

4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan 

publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan 

masalah sosial. 

5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. 

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-

langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. 

Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur masyarakat yang berupa 

nilai-nilai dan tindakan-tindakan. Kebijakan publik juga harus melihat keadaan 

masyarakat secara nyata agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak 

bertentangan dengan  kepentingan masyarakat luas.Adapun karakteristik atau ciri 

ciri dari kebijakan publik diantaranya adalah : 
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1. Kebijakan Publik merupakan suatu arahan dalam tindakan dari seseorang, 

kelompok ataupun pemerintah. 

2. Kebijakan Publik dilakukan oleh seorang actor. 

3. Kebijakan Publik merupakan sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan 

pemerintah. 

4. Kebijakn Publik merupakan sebuah bentuk konkret negara dengan rakyatnya. 

5. Kebijakan Publik merupakan suatu rangkaian sebuah instruksi/perintah, 

contohnya Undang-Undang. 

2.2  Kemiskinan  

Kemiskinan merupakan salah suatu keadaan, sering dihubungkan dengan 

kebutuhan, kesulitan, kekurangan diberbagai keadaan hidup, kebanyakan orang 

lebih memandang kemiskinan terjadi karena kemalasan tetapi mungkin saja 

miskin membuat orang menjadi malas.Secara umum kemiskinan dapat 

digambarkan sebagai masalah kekurangan materi, yang biasanya mencakup 

kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, pangan, perumahan dan pelayanan 

kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaaan 

barang-barang dan pelayanan dasar, kemiskinan dapat juga digambarkan 

minimnya akses akan kebutuhan sosial, seperti keterkucilan sosial, 

ketergantungan dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal 

ini termasuk pendidikan dan informasi. 

Kemiskinan menurut Suharto (Edi Suharto, 2010 : 132) memiliki beberapa 

ciri antara lain adalah sebagai berikut : 
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1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, 

papan). 

2. Ketiadaan jaminan kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan dan 

lainnya). 

3. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal. 

4. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi pendidikan dan 

keluarga). 

5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber alam. 

6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat. 

7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang 

berkesinambungan.  

8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. 

9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan social (anak terlantar, wanita 

korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan 

terpencil. 

Kemiskinan menurut Kuncoro (Elly M. Setiadi, dkk, 2011 : 793) 

didefenisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. 

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat pada permasalahan tempat tinggal 

yang kurang layak huni, lingkungan sosial yang kurang sehat, bersih dan teratur 

yang ada disekitar lingkungan masyarakat miskin. Penyediaan sarana lingkungan 

dan pemenuhan akan rumah tempat tinggal yang layak huni menjadikebutuhan 

primer dari masyarakat miskin. Penataan lingkungan ini dilakukan guna 

mewujudkan kondisi sosial masyarakat yang sehat, nyaman, rapih, tertata baik dan 

harmonis.Terbatasnya kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki kelompok 
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masyarakat miskin sangat berdampak pada ketidakmampuan untuk mengakses 

sumberdaya sosial yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan taraf hidupnya 

melalui pengelolaan aktifitas sosial ekonomi.Kelompok masyarakat miskin perlu 

difasilitasi agar mereka dapat menjangkau berbagai sistem sumber daya yang 

tersedia.Ketidakmampuan kelompok masyarakat miskin dalam mengatasi masalah 

yang dihadapi dan rentannya kondisi sosial ekonomi dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya, untuk memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak-hak dasar 

sebagai warga negara. 

Kemiskinan yang sesuangguhnya tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi 

saja, tetapi banyak aspek lain yang mempengaruhinya. Kemiskinan juga 

disebabkan lemahnya aspek moral, sosial dan juga aspek budaya serta kebijakan 

pembangunan yang belum merata.Logikanya, orang miskin umumnya pendapatan 

kecil dan tidak menentu.Pendapatan yang kecil ini disebabkan oleh kemampuan 

sumber daya manusianya (SDM) yang rendah, tidak memiliki modal usaha, atau 

tidak memiliki networking dalam berwirausaha.Kemiskinan juga terkait dengan 

aspek budaya baik menyangkut individu maupun sosial.Dalam tataran 

pembangunan nasional, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor pembangunan 

yang tidak merata, sehingga daerah tertentu belum terjamah oleh sentuhan 

pembangunan. 

2.3 Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses pembangunan dimana 

masyarakat berinisiatif untuk memula proses kegiatan kegiatan sosial untuk 

memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan dalam Bahasa inggris 
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disebut sebagai empowerment.Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya 

mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki masyarakat agar menjadi sebuah 

system yang bisa mengorganisasi diri mereka sendiri secara mandiri.Individu 

bukan sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang mampu mengarahkan diri 

mereka sendiri learah yang lebih baik. Pemberdayaan adalah sebuah proses  dan 

tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, 

termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan 

menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial 

yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan 

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi 

maupun sosial.Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui 

pendekatan. Menurut Suharto (Oos M Anwas, 2014 : 87) penerapan pendekatan 

pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu : pemungkinan, penguatan, 

perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan, dengan penjelasan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu 

membebaskan masyarakat dari sekarat-sekarat kultural dan struktur yang 

menghambat. 

2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap 
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kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian 

mereka. 

3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah 

agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan 

yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan 

mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. 

Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi 

dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. 

4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat 

mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan 

harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan 

dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 

5. Pemeliharaan, memelihara kondisi yag kondusif agar tetap terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan 

keseimbangan yang memungkinkan setiap orang untuk memperoleh 

kesempatan berusaha. 

Proses pemberdayaan juga dapat diukur melalui :(a) kualitas dan kuantitas 

keterlibatan masyarakat mulai dari kegiatan kajian atau analisis masalah, (b) 

perencanaan program, (c) pelaksanakan program, serta (d) keterlibatan dalam 

evaluasi secara berkelanjutan. Keberdayaan masyarakat adalah dimilikinya daya, 

kekuatan atau kemampuan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi dan 

masalah serta dapat menentukan alternatif pemecahannya secara mandiri. 

Keberdayaan masyarakat diukur melaluitiga aspek : 
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a. Kemampuan dalam pengambilan keputusan. 

b. Kemandirian, dan 

c. Kemampuan memanfaatkan usaha untuk masa depan. 

Dalam hal ini, dubois dan Limey menjelaskan empat cara dalam melakukan 

pemberdayaan, yaitu : 

1. Membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk ; 

merefleksikan respon rasa empati terhadap sasaran, menhargai pilihan dan hak 

klien/ sasaran untuk menentukan nnasibnya sendiri (self determination), 

menghargai perbedaan dan keunikan individu serta menekankan kerjasama 

klien (client partnership). 

2. Membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk : menghormati dan 

harga diri klien/ sasaran, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus 

pada klien serta menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh klien/sasaran. 

3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk 

memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, 

menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai 

kesempatan belajar, serta melibatkan klien/sasaran dalam membuat keputusan 

dan kegiatan evaluasinya. 

4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan social yang diwujudkan dalam 

bentuk : ketaatan terhadap kode etik profesi, keterlibatan dalam 

pengembangan professional, melakukan riset dan perumusan kebijakan publik 

serta penghapusan segala bentuk deskriminasi dan ketidaksetaraan 

kesempatan. 
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Menurut Payne (Usbandi Rukminto Adi, 2008 : 78) yang mengemukakan 

bahwa suatu pemberdayaan (empowerment), pada intinya ditujukan guna : 

“To help clients gain power of decision and action over 

their own lives by reducting the effect of social or person 

blocks to exercising existing power, by increasing capacity and 

self-cinfidence to use power and by transferring power from 

the environment to clients.” 

“Membantu klien memperoleh daya untuk pengambilan 

keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang 

terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek 

hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan. Hal 

ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa 

percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain 

melalui transfer daya diri lingkungannya”. 

Ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau 

keberadaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak 

masyarakat terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan 

pemberdayaan tersebut. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata 

konsep ekonomi, tetapi seringkali ditunjukkan untuk tujuan pengentasan 

kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Penuntasan kemiskinan tidak sekedar 

meningkatkan pendapatan, tetapi perlu dilakukan secara holistic yang menyangkut 

aspek kehidupan dasar manusia, seperti gii dan kesehatan, ketersediaan lapangan 

pekerjaan, jumlah keluarga dan anggotanya, tingkat pendidikan, lingkungan serta 

aspek lain yang dapat meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. 
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Pemberdayaan juga tidak dapat dilakukan secara parsial.Pemberdayaan perlu 

dilakukan secara berekesinambungan melalui tahapan-tahapan sistematis dalam 

mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat kearah yang lebih baik. 

Penuntasan kemiskinan dapat dicapai dengan pendekatan pemberdayaan 

masyarakat.Karena melalui kegiatan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki 

masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya dalam melawan faktor-

faktor yang menyebabkan kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan 

melalui berbagai kegiatan yang dapat : mendorong kemampuan dan keterampilan 

yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, menciptakan kearifan-

kearifan local sebagai modal social, serta mengubah mind set masyarakat untuk 

berdaya dan mandiri. Kegiatan pemberdayaan tersebut yang hakikatnya 

merupakan pembangunan social, harus menjadi gerakan masyarakat yang 

didukung oleh semua unsur mulai pemerintahan, anggota legislatif, perguruan 

tinggi, dunia usaha, LSM, organisasi social, masyarakat dan juga media massa.  

Proses pemberdayaan masyarakat menurut United Nations( A.J. Muljali, 

2016 : 29) mengatakan bahwa : 

1) Getting to know the local community 

Mengetahui karakteristik masyarakat setempat yang akan diberdayakan, 

termasuk perbedaan karakteristik yang membedakannmasyarakat desa yang 

satu dengan yang lainnya. 

2) Gathering knowledge about local community 

Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengani 

masyarakat setempat.Pengetahuan tersebut merupakan informasi factual 
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tentang distribusi penduduk menurut umur, pekerjaan, pendidikan, status 

sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual daqn costum, 

jenis pengelompokkan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun 

informal. 

3) Identifying the local leaders 

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi 

masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi 

seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya.Untuk mencapai 

tujuan ini, faktor peningkatan SDM melalui pendidikan formal dan nonformal 

perlu mendapatkan prioritas.Memberdayakan masyarakat bertujuan “mendidik 

masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri”.Tujuan yang akan 

dicapai melalui tata masyarakat dan tata budaya sebelumnya yang berkembang 

di suatu negara. 

4) Stimulating the community to realie that it has problem 

Didalam masyarakat yang terikat adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar 

mereka tisak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu 

dipecahkan.Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka 

sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan dan kebutuhan 

yang perlu dipenuhi. 

5) Helping people to discuss their problem 

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk 

mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana 

kebersamaan. 
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6) Helping people to identify their most pressing problem 

Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan 

yang paling menekan.Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus 

diutamakan pemecahannya. 

Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang 

terpinggirkan , termasuk kaum perempuan dan masyarakat lain yang terabaikan. 

Dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2016 pasal 3 bahwa sasaran 

pemberdayaan masyarakat adalah keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu 

dditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material. 

Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi orang lain untuk mengikuti 

kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat meningkatkan 

kemampuan masyarakat untuk menganalisis kondisi dan potensi serta masalah-

masalah yang perlu diatasi. Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan 

keputusan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan sampai tahap penilaian 

kegiatan yang dikembangkan oleh dan untuk mereka. Adapun 6 tujuan 

pemberdayaan masyarakat itu sendiri (Hisamsam, 16 November 2017, 

Pemberdayaan Masyarakat, http://dosenpendidikan.com/pemberdayaan-

masyarakat-pengertian-tujuan-prinsip-tahapan.html) yaitu : 

1. Memperbaiki kelembagaan (Better Institution) dengan memperbaiki 

kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki 

kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. 

2. Memperbaiki usaha (Better Bussiness) perbaikan pendidikan, aksesibisnis, 

kegiatan dan kelembagaan diharapkan dapat memperbaiki bisnis yang 

dilakukan. 

http://dosenpendidikan.com/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-tujuan-prinsip-tahapan.html
http://dosenpendidikan.com/pemberdayaan-masyarakat-pengertian-tujuan-prinsip-tahapan.html
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3. Memperbaiki pendapatan (Better Income) dengan terjadinya perbaikan bisnis 

yang dilakukan. Diharapkan dapat memperbaiki pendapatan yang 

diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. 

4. Memperbaiki lingkungan (Better Environment) perbaikan pendapatan dapat 

memperbaiki lingkungan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan  atau 

pendapatan yang terbatas. 

5. Memperbaiki kehidupan (Better Living) tingkat pendapatan dan keadaan 

lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan 

kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. 

6. Memperbaiki masyarakat (Better Community) kehidupan yang lebih baik 

yang didukung oleh lingkunga “fisik” dan “sosial” yang lebih baik, 

diharapkan akan terwujud ke kehidupan masyarakat yang lebih baik. 

2.4   Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan 

Menurut Koentjaraningrat (Munandar Soelaeman,2001 : 130) masyarakat 

pedesaan menjadi suatu persekutuan hidup dan kesatuan sosial didasarkan atas 

dua macam prinsip yaitu : 

1. Prinsip hubungan kekerabatan (geneologis). 

2. Prinsip hubungan tinggal dekat/teritorial.  

Pemberdayaan masyarakat desa dalam Undang-undang Desa Nomor 6 

Tahun 2014adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 

kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 
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kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.  

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami juga dengan dua cara 

pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi 

berdiri masyarakat.Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat 

(beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti 

pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek agen atau partisipan yang 

bertindak yang berbuat secara mandiri.Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas 

dari tanggung jawab negara.Pemberian layanan publik kesehatan, pendidikan, 

perumahan, transportasi dan seterusnya kepada masyarakat tentu merupakan 

tugaas kewajiban negara secara given. Kedua, masyarakat yang mandiri sebagai 

partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-

potensi, mengotrol lingkungan dan sumberdaya sendiri, menyelesaikan masalah 

secara mandiri dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat 

ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. 

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat desa agar mampu berdiri sendiri dengan keterampilan 

dan pengetahuan yang dimilikinya untuk mengatasi masalah-masalah mereka 

sendiri, meningkatkan kualitas hidup, mencapai kesejahteraan dan memperbaiki 

kedudukannya dalam masyarakat. 

2.5   Kelembagaan   

Kelembagaan adalah suatu hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat 

atau organisasi yang melekat, di wadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, 
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yang dapat menentukan suatu hubungan antara manusia atau organisasi dengan 

ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atau 

aturan formal  dan non-formal untuk berkerjasama demi mencapai tujuan yang 

diinginkan. Menurut Bulkis, kelembagaan berarti seperangkat peraturan yang 

mengatur tingakah laku masyarakat untuk mendapatkan tujuan hidup mereka.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kelembagaan 

merupakan sebagai suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan 

suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu.Kelembagaan berisi sekelompok 

orang yang bekerjasama dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai suatu 

tujuan yang diinginkan.Tujuan peserta kelempok dapat berebeda, tetapi dalam 

organisasi menjadi satu kesatuan.Kelembagaan lebih ditekankan pada aturan main 

(the rules) dan kegiatan kolektif (collective action) untuk mewujudkan 

kepentingan umum atau bersama.Kelembagaan menurut beberapa ahli, sebagian 

dilihat dari kode etik dan aturan main.Sedangkan sebagian lagi dilihat pada 

organisasi dengan struktur, fungsi dan menejemennya.Saat ini kelembagaan 

biasanya dipadukan antara organisasi dengan aturan main.Kelembagaan 

merupakan suatu unit sosial yang berusaha untuk mencapai tujuan tertentu dan 

menyebabkan lembaga tunduk pada kebutuhan tersebut (Mardian Pratama, 13 

0ktober 2012, Defenisi Kelembagaan, 

http://mardianpratama10.blospot.co.id/2012/10/defenisi-kelembagaan.html.). 

Kelembagaan adalah suatu pola hubungan antara anggota masyarakat 

yangsaling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi dengan 

ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik 

http://mardianpratama10.blospot.co.id/2012/10/defenisi-kelembagaan.html
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aturan formal dan non-formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang 

diinginkan 

2.6   Ekonomi  

Ekonomi menurut Caporaso &Levine(Delviarnov, 2006 : 6) bahwa ekonomi 

adalah pertama, ada yang memaknai ekonomi sebagai “cara” melakukan sesuatu, 

seperti dalam istilah “ekonomis” atau “kalkulasi ekonomi” yang konotasinya 

adalah efesiensi. Kedua, ada yang memaknai ekonomi sebagai “aktifitas” yang 

biasanya ditunjukkan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan.Ketiga, ada 

yang melihat ekonomi sebagai “institusi” seperti dalam istilah ekonomi pasar atau 

ekonomi komando. 

Ekonomi adalah salah satu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang 

berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan 

jasa.Dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah cara-cara yang dilakukan 

masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya yang terbatas untuk memenuhi 

kebutuhan dari masyarakat yang tidak terbatas tersebut. 

2.7   Sosial 

Sosial adalah sesuatu yang dicapai oleh seseorang, yang dihasilkan dan 

ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari antara individu dengan individu yang lain 

atau kelompok.Sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai 

suatu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan 

masyarakat.Jadi, sosial adalah ilmu yang mencakup semua kegiatan masyarakat, 

seperti sifat, perilaku dan lain-lain. 
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Sosial menurut Soekanto (Hamid Hasan, 2011 : 27) mengemukakan bahasa 

sosial berkenaan dengan perilaku interpersonal atau yang berkaitan dengan 

proses-proses sosial. Sedangkan sosial pada Departemen Sosial, menunjukkan 

pada kegiatan-kegiatan dilapangan sosial.Artinya, kegiatan-kegiatan yang 

ditujukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dalam 

bidang kesejahteraan, seperti tuna karya, tuna susila, tuna wisma, orang jompo, 

anak yatim piatu dan lain sebagainya. 

2.8 Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) merupakan salah 

satumedia pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan 

wargamasyarakat keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi 

kebutuhan danmengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan 

sosialnya. Dimensisosial dan ekonomi menjadi pilar inti dari kegiatan 

KUBE.Secara sosial, KUBEmenjadi wadah bergabungnya warga masyarakat 

keluarga miskin, sehinggamemungkinkan mereka melakukan interaksi sosial yang 

positif dan demokratis.Melalui KUBE warga masyarakat keluarga miskin dapat 

meningaktkan kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah-masalah 

personal dan kelompok secara timbal balik, yang pada akhirnya memikat dan 

martabat kemanusiaan mereka.Secara ekonomi, kegiatan usaha yang dilakukan 

dalam kelompok, member kekuatan untuk menghimpun kekuatan modal, 

kemampuan bersaing, membangun jejaring, membuka peluang mengakses. 

Pada sejumlah harus tumpah tindih hak kepemilikan dapat menghasilkan 

kelompok yang kompleks secara organisasi. Keberadaan kelompok terkait dengan 
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harapan orang untuk memenuhi kebutuhan tak dapat dilakukannya sendiri untuk 

dapat memenuhi kelompok usaha bersama dengan cara berkolaborasi dengan 

orang lain. Seseorang akan tetap berada dalam kelompok sepanjang masih percaya 

bahwa menjadi bagian dari kelompok tetap lebih menguntungkan disbanding 

meninggalkannya. Secara operasional usaha, program KUBE-FM dilaksanakan 

secara kelompok dengan jumlah anggota kurang lebih 5-10 anggota. Program 

KUBE-FM dibentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang 

belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial dan 

kesejahteraannya. Melalui program KUBE-FM, mereka dapat dibantu untuk 

memulai usaha sebagai langkah awal untuk mencapai kesejahteraan sosial dan 

perbaikan ekonomi ke arah yang lebih baik. Di samping perluasan integrasi 

kepemilikan, kelompok mungkin dibedakan oleh tingkat simetris kepemilikan. 

Kriteria yang menjadi kelompok sasaran program adalah kepala keluarga atau 

anggota keluarga yang mewakili keluarga fakir miskin, memiliki identitas 

kependudukan, berniat usaha, usia produktif dan memiliki keterampilan, mampu 

bertanggung jawab sendiri, serta bersedia mematuhi aturan KUBE-FM 

(Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin). Suatu rencana biasanya dikembangkan 

dalam suatu pola yang sistematis dan pragmatis dimana bentuk-bentuk kegiatan 

dijadwalkan dengan jelas. 

Kelompok usaha bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga 

binaan social yang dibina melalui proses kegiatan Program Kesejahteraan Sosial 

untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan social dan usaha ekonomi dalam 

semangat kebersamaan sebagai saran untuk meningkatkan taraf kesejahteraan 

sosialnya. 
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Kelompok usaha bersama merupakan metode pendekatan yang terintegrasi 

dan keseluruhan proses program kesejahteraan social dalam rangka memantapkan 

program menghapuskan kemiskinan. KUBE tidak dimaksudkan untuk 

menggantikan keseluruhan prosedur baku proses kesejahteraan social kecuali 

untuk program bantuan kesejahteraan sosial fakir miskin yang mencakup 

keseluruhan proses. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan 

kelompok hasil bimbingna sosial, pelatihan keterampilan usaha, bantuan 

stimulans dan pendampingan. 

KUBE adalah Kelompok Usaha Bersama yaitu salah satu program 

pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial RI khususnya di Direktorat 

Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan 

untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal 

usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk 

mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP). 

KUBE dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi sosial para anggota KUBE 

dan keluarganya, yang meliputi meningkatnya kemampuan dalam memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari dan berubahnya sikap dan tingkah laku 

dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta meningkatnya 

kemampuan dalam menjalanjakn peranan-peranan sosialnya dalam 

masyarakat.Keberadaan usaha-usaha ekonomi yang bersifat ekonomi dalam 

KUBE hanya sebagai sarana bukan sebagai tujuan. 
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2.9  Tujuan Kelompok Usaha Bersama 

Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diarahkan kepada upaya 

mempercepat penghapusan kemiskinan melalui : 

1. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama 

dalam kelompok 

2. Peningkatan pendapatan 

Adapun tujuan lain dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini antara lain 

adalah : 

1. Meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE di dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan meningkatnya pendapatan 

keluarga, meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat 

pendidikan, dapat melaksanakan kegiatan keagamaan dan meningkatnya 

penumbuhan kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya. 

2. Meningkatnya kemampuan anggota kelompok KUBE dalam mengatasi 

masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dengan 

lingkungan sosialnya, ditandai dengan adanya kebersamaan dari kesepakatan 

dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga, dalam lingkungan sosial, 

adanya penerimaan terhadap perbedaan pendapat yang mungkin timbul di 

antara keluarga dan lingkungannya, semakin minimnya perselisihan yang 

mungkin timbul antara suami dan istri atau antara orang tua dan anak, dll. 

3. Meningkatnya kemampuan anggota kelompok KUBE dalam menampilkan 

peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan 

sosialnya, ditandai dengan semakin meningkatnya kepedulian dan rasa 
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tanggungjawab dan keikutsertaan anggota dalam usaha-usaha kesejahteraan 

sosial di lingkungannya, semakin terbukanya pilihan bagi para anggota 

kelompok dalam pengembangan usaha yang lebih menguntungkan, 

terbukanya kesempatan dalam memanfaatkan sumber dan potensi 

kesejahteraan sosial yang tersedia dalam lingkungannya. 

Sasaran program KUBE adalah masyarakat sebagai anggota kelompok 

yang diikutkan (keluarga fakir miskin dan keluarga miskin) yang memiliki 

keterbatasan dalam berbagai hal yaitu : 

1. Pendapatan atau penghasilan yang tidak tetap atau kurang untuk memenuhi 

dasar kehidupan. 

2. Kondisi perumahan yang tidak layak huni. 

3. Kemampuan atau keterampilan yang sangat rendah. 

4. Keterbatasan dalam mengakses informasi, komunikasi, teknologi dan ilmu 

pengetahuan. 

5. Pengembangan usaha 

Kemampuan anggota kelompok dalam mengolah atau memanfaatkan dana 

yang diperoleh guna mengembangkan usaha dalam emningkatkan pendapatan 

anggota kelompok. 

6. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota 

KUBE dengan masyarakat sekitar. 

Adapun tujuan keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dimasyarakat 

adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat tersebut.Pemahaman 

tentang mutu hidup masyarakat sangat ditentukan oleh masyarakat tersebut. Nilai-
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nilai yang diyakini oleh masyarakat akan berbeda dari suatu masyarakat 

kemasyarakat tang lain. Dengan demikian rumusan tujuan menjadi tolak ukur dari 

kegiatan yang dilakukan.Tujuan adanya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

tersebut adalah untuk meningkatkan motivasi, interaksi dan kerjasama dalam 

kelompok, mendayagunakan potensi sumber daya ekonomi lokal, memperkuat 

budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar serta menjalin kemitraan 

dengan berbagai pihak yang terkait. 

Adapun untuk mengukur indikator keberhasilan KUBE dalam dapat dilihat 

dari beberapa aspek seperti : 

1. Kelembagaan  

a. Pengurusan dan pembagian tugas 

b. Administrasi kelompok  

c. Kerjasama antar KUBE 

d. Proses pengambilan keputusan  

e. Pertemuan anggota 

2. Ekonomi  

a. Motivasi berkelompok 

b. Kerjasama kelompok 

c. Tanggung jawab social 

d. Kepedulian social 

e. Pengelolaan usaha simpan pinjam 

f. Pemenuhan gizi keluarga 

g. Tindakan mengatasi kesehatan anggota keluarga 

h. Keharmonisan keluarga 
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i. Keikutsertaan keluarga dalam kegiatan musyawarah 

3. Sosial  

a. Sumber modal 

b. Pendapatan  

c. Perkembangan usaha 

d. Kinerja usaha  

e. Kemampuan merencanakan usaha 

f. Tabungan  

g. Peluang pasar 

h. Simpan pinjam 

i. Kemitraan 

2.10 Defenisi Konsep  

Untuk memudahkan analisa agar mendapatkan kesatuan, pengertian dalam 

penelitian, maka penulis memberikan defenisi konsep adalah sebagai berikut : 

1. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna 

memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan 

publik.Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam 

ketentuan- ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat 

pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. 
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2. Pemberdayaan  

Pemberdayaan adalah suatu proses pembangunan dimana masyarakat 

berinisiatif untuk memulai proses kegiatan social untuk memperbaiki situasi 

diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat 

itu sendiri dapat ikut berpartisipasi. 

3. Program Kelompok Usaha Bersama 

KUBE adalah Kelompok Usaha Bersama yaitu salah satu program 

pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial RI khususnya di Direktorat 

Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang 

bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan 

pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan 

Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP). 

4. Kelembagaan  

Kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota 

masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan 

bentuk hubungan antar manusia atau organisasi yang diwadahi dalam suatu 

organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas berupa 

norma, etika untuk bekerja sama maupun mencapai tujuan bersama. 

5. Ekonomi 

Ekonomi adalah kegiatan atau usaha manusia dalam memenuhi keperluan  

(kebutuhan atau keinginan) hidupnya. Dengan demikian maka secara 

konseptual hamper semua sktivitas manusia terkait dengan ekonomi karena 
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pada umumnya, semua aktivitas manusia berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan dalam kehidupannya.  

6. Sosial  

Sosial adalah segala perilaku manusia yang menggambarkan hubungan 

non-individu. Sosial mencakup orang banyak yang saling berkesinambungan, 

ketergantungan dan bekerja sama.  

7. Tujuan Kelompok Usaha Bersama 

Tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan 

kemiskinan, melalui : 

a. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama 

dalam kelompok 

b. Peningkatan pendapatan 

c. Pengembangan usaha 

d. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota 

KUBE dan dengan masyarakat sekitar. 

2.11 Pandangan dan Kajian Islam tentang Kesejahteraan 

Sosial/Masyarakat 

Kesejahteraan sosial dalam islam pada intinya mencakup dua hal pokok 

yaitu kesejahteraan sosial yang bersifat jasmani (lahir) dan rohani (batin). 

Sejahtera lahir dan batin tersebut harus terwujud dalam setiap pribadi (individu) 

yang bekerja untuk kesejahteraan hidupnya sendiri, sehingga akan terbentuk 

keluarga/masyarakat dan negeri yang sejahtera. 
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Menurut perpektif agama islam dalam Al-Qur’an surat an-Nahl ayat 125 

bisa menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik, 

 

Artinya : Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan himah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (An-Nahl : 

125). 

Allah menyuruh Rosulullah agar mengajakjalan Tuhanmu dengan hikmah, 

yaitu perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak 

dan yang bathil. Firman Allah : ”dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, 

“berdialoglah dengan mereka dengan lembut, halus dan sapaan yang sopan. 

Firman Allah ini memerintahkan kepada kita agar melakukan dialog dengan 

sesuai kebijaksanaan (policy) dan penyampaian lisan yang benar sehingga 

berlangsung sebaik mungkin. Hal ini, memberi pemikiran penting dalam 

pelaksanaan tahap-tahap kebijakan publik pada umumnya dan mengenai 

implementasi kebijakan yang diambil oleh seorang actor politik atau sekelompok 

actor politik dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya 
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dalam suatu situasi, dimana keputusan-keputusan itu menyangkut kepentingan 

masyarakat. 

Pemberdayaan yang di istilahkan dengan kata “Empowerment” adalah 

sebuah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, 

memotivasi, dan membangkitkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Kesadaran 

tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila individu tersebut sadar dan 

mau berubah sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Ra’d 

ayat 11. 

 

Artinya :“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan 

suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada 

diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan 

sekali-kali taka da pelindung bagi mereka selain dia”(QS`: Ar-

Ra’d 13 : 11).  

Berdasarkan ayat-ayat yang diatas jelaslah bahwa untuk merubah 

kehidupan kita hanyalah kita sendiri yang bias merubahnya, hal itu perlu 

kesadaran diri kita sendiri untuk mengubah keadaan hidup kita, melalui 
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usaha-usaha yang kita lakukan.Salah satu bentuk usaha yang kita lakukan 

seperti peneliti yang meneliti mengenai kelompok usaha bersama.Yang 

mana kelompok ini sudah terbentuk, hendaknya dimanfaatkan sebaik 

mungkin untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.Perlu 

adanya kesadaran bagi kita untuk mengelolanya dengan baik, karena hal itu 

tujuannya untuk mengubah keadaan dan kesejahteraan masyarakat juga. 

 

Artinya :“Barang siapa yang bertakwan kepada Allah niscaya Dia akan 

memberikan baginya jalan keluar (bagi semua urusannya). Dan 

memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. 

Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah 

akan mencukupkan (segala keperluannya)” (QS ath-Thalaaq : 

2-3) 

2.12 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah pengertian variable (yang diungkap dalam 

defenisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktis, secara nyata dalam 

lingkup objek penelitian/objek yang diteliti.Variable yang digunakan adalah 

variable bebas.Variable bebas adalah variable yang mempengaruh. 
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Tabel 2.1. 

Konsep Operasional 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Pelaksanaan 

Program 

Kelompok 

Usaha 

Bersama 

(KUBE) 

1. Kelembagaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ekonomi 

a. Pengurusan dan pembagian 

tugassudah ada dan sudah 

dijalankan sebagaimana 

mestinya 

b. Administrasi kelompok 

(buku daftar anggota 

kelompok, buku tamu, buku 

kegiatan/agenda kelompok, 

dll) 

c. Kerjasama antar KUBE 

d. Proses pengambilan 

keputusan  

e. Pertemuan anggota 

 

a. Motivasi berkelompok 

b. Kerjasama kelompok 

c. Tanggung jawab social 

d. Kepedulian sosial 

e. Pengelolaan usaha simpan 

pinjam 

f. Pemenuhan gizi keluarga 

g. Tindakan mengatasi 

kesehatan anggota keluarga 

h. Keharmonisan keluarga 

i. Keikutsertaan keluarga 

dalam kegiatan masyarakat 

 

 

a. Sumber modal 

b. Meningkatnya pendapatan 

keluarga 

c. Perkembangan usahaKUBE 

d. Kinerja usaha  

e. Kemampuan merencanakan 

usaha 

f. Tabungan  

g. Peluang pasar 

h. Simpan pinjamKUBE 

i. Kemitraan  

       Sumber : Dirjen PS dan BPPKS Kemensos RI 
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2.13 Penelitian Terdahulu 

Dalam suatu penelitian diperlukan penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh : 

Tabel 2.2 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Peneliti Hasil Penelitian 

Dian 

Karmalita 

2017 

Analisis Pelaksanaaan 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui 

Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) di Desa Sungai 

Unggar Utara Kecamatan 

Kundur Utara Kabupaten 

Karimun 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat 

melalui Kelompok Usaha Bersama 

didesa Sungai Ungar Utara Kecamatan 

Kundur Utara Kabupaten Karimun sudah 

dikategorikan “sedang” dari tahapan 

pelaksanaan sudah berjalan dengan 

cukup baik. 

Lidia 

Sandi 

2012 

Analisis Efektivitas 

Pengawasan Dinas Sosial 

Pada 

Kelompok Usaha Bersama 

Di Kabupaten Indragiri 

Hilir 

Berdasarkan dari hasil pengukuran 

terhadap masing-masing sub indikator 

maka efektifitas pengawasan yang 

dilakukan Dinas Sosial pada Kelompok 

Usaha Bersama di Kabupaten Indragiri 

Hilir terlaksana dalam kategori cukup 

baik. 

Evy 

Saputra 

2016 

Efektivitas Program 

Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam Kelompok Usaha 
Bersama (Kube)   

(Studi Kasus Pada Kube 

Gayam Kecamatan 

Tambelan Kabupaten 

Bintan) 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas program 

pemberdayaan masyarakat dalam 

kelompok usaha bersama (Kube) ( Studi 

Kasus Pada Kube Gayam Kecamatan 

Tambelan Kabupaten Bintan Kurang 

Baik. 

Yulia 

Indah 

Cahya 

2016 

 

Analisis Pemberdayaan 

Keluarga Fakir Miskin 

Melalui Program 

Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) Di Kecamatan 

Keritang Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa pemberdayaan 

keluarga fakir miskin melalui  Kelompok 

Usaha Bersama di kecamatan keritang 

kabupaten Indragiri Hilir masih belum 

maksimal. 
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2.14 Kerangka Berpikir   

Agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan permasalahan dan tujuan 

yang diterapkan maka perlu disusun kerangka berpikir dalam melaksanakan 

penelitian ini.Penelitian ini menganalisa Pelaksanaan Program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) di desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis. Adapun kerangka berpikir yang disusun penulis 

sebagai berikut : 

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 

tentang Indikator Keberhasilan 

KUBE  

Analisis Pelaksanaan Program 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

di Desa Bantan Tengah Kecamatan 

Bantan Kabupaten Bengkalis 

Lembaga Ekonomi Sosial 


