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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pemberdayaan 

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang 

berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka 

pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses 

untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ 

kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang 

atau belum berdaya. 

Pengertian “proses” menunjukan pada serangkaian tindakan atau langkah-

langkah yang dilakukan secara kronologis sitematis yang mencerminkan 

pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju 

keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan 

secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, 

attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-

perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik (Ambar Teguh, 2004). 

Makna “memperoleh” daya/ kekuatan/ kemampuan menunjuk pada 

sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan 

atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” 

mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari 

masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, 

mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain 

untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan 
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tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/ 

tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya 

memperoleh daya/ kemampuan/ kekuatan. 

Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat menyampaikan: 

pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. 

Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai empowerment, dan istilah itu benar 

tapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan 

“kekuasaan” daripada “ pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling 

tepat adalah “energize” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah 

pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. 

(Ambar Teguh, 2004). 

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim 

yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini 

didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa 

memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang 

mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. 

Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini 

berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan 

cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya 

pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan 

(charity), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses 

kemandirian. (Tri Winari, 1998). 
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Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, 

kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan 

kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan dan Hempri, 2003). 

Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana 

memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri 

arah kehidupan dalam komunitasnya. 

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan 

dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi 

dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan 

potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada 

penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan 

utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak 

sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek. 

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, 

melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di 

jaga agar tidak jatuh lagi (Sumodiningrat, 2000 dalam Ambar Teguh, 2004). 

Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses 

belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka 

mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi 

dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. 

2.2 Pembangunan 

 S.P. Siagian (2000:2) mengartikan pembangunan ialah sebagai suatu usaha 

atau rangkaian usaha atau pertumbuhan dan perubahan yang sederhana yang 

dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara, dan Pemerintah menuju 
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modernitas dalam rangka pembinaan Bangsa. Sedangkan Bintoro Tjokroamidjojo 

(2001:13) bahwa pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang 

kontinue dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan 

yang lebih baik. 

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan salah 

satu tolak ukur keberhasilan suatu Negara. Oleh sebab itu konsep-konsep dan 

defenisi-defenisi pembangunan dapat memunculkan teori seiring dengan 

perkembangan jaman. Berikut ini merupakan teori-teori yang ada mengenai 

pembangunan. 

Pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya 

pembangunan tersebut harus melampui sisi materi dan keuangan dari kehidupan 

manusia. Todaro dalam bukunya mendefinisiakan pembangunan merupakan suatu 

proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur social, sikap 

masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan 

ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan. (Todaro, 

2000:18).   

Gant Suryono (2001:31) tujuan pembanguan ada dua tahap. Pertama, 

pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan masyarakat. Apabila 

tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap kedua, menciptakan 

kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk mendapatkan hidup bahagia dan 

terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan 

tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, di antaranya 

adalah keterlibatan masyaakat di dalam pembangunan. 
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2.3 Program Pembangunan 

 Program pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan 

yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk 

mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap baik 

seringkali mempunyai unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru, 

pendekatan eksperimentil dan aplikasi-aplikasi gagasan baru. Program-program 

juga dipergunakan untuk memecahkan masalah. Keadaan-keadaan yang 

merupakan hambatan-hambatan atau kelemahan-kelemahan dalam masyarakat, 

sering ditanggulangi dengan suatu program. Memulai suatu program, dapat 

menarik perhatian dan dukungan dari masyarakat kemudian mengembangkan 

motivasi dan inisiatif (Tjokroamidjojo, 2011: 195-196). 

 Selain itu menurut Tjokroamidjojo suatu program yang baik harus 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Tujuan yang dirumuskan cukup jelas.  

2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.  

3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten dan atau proyek-proyek 

yang saling berkaitan untuk mencapai program seefektif mungkin.  

4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang diperkirakan dan kentungan-

keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.  

5. Hubungan dengan kegiatan-kegiatan lain dalam usaha pembangunan 

dan program pembangunan lainnya. Suatu program pembangunan 

tidak berdiri.  
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6. Berbagai upaya di bidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, 

pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut 

(Tjokroamidjojo, 2011: 195-196). 

2.4 Pemerintah Kecamatan 

2.3.1 Pengertian Pemerintah Kecamatan 

  Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya 

seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya 

agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi 

dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara 

berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari 

tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata 

(Budiman, 1995: 4). 

  Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang 

berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina 

desa/kelurahan. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan 

melayani kehidupan masyarakat. Adapun stuktur organisasi yang terdapat 

dalam Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Menurut Perda Riau No.15 

Tahun 2008 

 

 
Sumber: Perda No.15 Tahun 2008 

 

2.3.2 Tugas dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan 

  Tugas Camat diatur pada Pasal 225 UU No 23 Tahun 2014 sebagai 

berikut: (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) 

mempunyai tugas: 

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6); 

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum; 
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4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan 

Perkada;  

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana 

pelayanan umum; 

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;  

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa 

dan/atau kelurahan;  

8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 

Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan  

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

(2) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan pada APBN dan 

pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i 

dibebankan kepada yang menugasi. (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat Kecamatan. 

2.3.3 Peran Pemerintah Kecamatan dalam Pemberdayaan Masyarakat 

  Sesuai dengan UU.No.32 Tahun 2004 (pasal 126) dan PP. No.19 

Tahun 2008 (pasal 16), peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat 

meliputi: 

1. Peranan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan; 
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2. Peranan melakukan “pembinaan” terhadap keseluruhan unit 

kerja baik pemerintah maupun non-pemerintah yang 

mempunyai dan melaksanakan program kerja dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di Wilayah kerja Kecamatan; 

3. Peranan melakukan pengawasan terhadap program dan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan. 

4. Peranan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kecamatan 

5. Peranan dalam tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan 

masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

6. Peranan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada 

Bupati/Walikota. 

2.5 Pemberdayaan Masyarakat 

Soekanto (2006:26) Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia 

yang telah hidup dan bekerja cukup lama sehingga mareka dapat mengatur diri 

mareka dan menganggap diri mereka suatu kesatuan social dengan batasan-

batasan yang dirumuskan. 

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau 

menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-

kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya satu tempat yang sama 

(Suriadi, 2005: 41) Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan 

Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan 
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kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan 

yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat. 

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan 

membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan 

bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). 

Definisi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Merriam Webster dan 

Oxford English Dictionary kata”empower” mengandung dua arti. Pengertian 

pertama adalah to give power of authority dan pengertian kedua berarti to give 

ability to or enable . dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi 

kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. 

Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan 

kemampuan atau keberdayaan. 

Bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan 

masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun 

pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling 

terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang 

menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Sumodiningrat (1999), 

Ketaren (2008: 178-183) Pemberdayaan adalah sebuah ”proses menjadi”, 

bukan sebuah ”proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga 

tahapan yaitu: Tahap pertama Penyadaran, pada tahap penyadaran ini, target yang 

hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran 

bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai ”sesuatu‟, prinsip dasarnya 

adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun ”demand”) 

diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka 



22 
 

(bukan dari orang luar). Setelah menyadari, tahap kedua adalah Pengkapasitasan, 

atau memampukan (enabling) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan 

kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya 

mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah 

Pemberian Daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, 

kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan 

kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.  

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi 

masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan 

sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya 

memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling 

menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang 

menghubungkan seluruh komponen masyarakat. Pengembangan masyarakat 

menterjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, 

kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, saling timbal balik dan 

pembelajaran terus menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah 

mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan 

memberikan kekuatan atau sarana yang diperlukan dan memberdayakan mereka. 

(Zubaedi, 2014:4) 

Sedangkan pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, 

pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga 

miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam 

kehidupan masyarakatnya. (Nanih Machendrawati, dkk., 2001: 43). 
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Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana 

masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki 

situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan hanya bisa terjadi apabila warganya 

ikut berpartisipasi. Carlzon dan Macauley sebagaimana di kutip oleh Wasistiono 

mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah sebagai 

berikut: “membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang 

kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-

keputusannya dan tindakan-tidakanya. (Rosmedi, 2006) 

2.4.1 Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat 

  Prinsip utama dalam mengem-bangkan konsep pemberdayaan 

masya-rakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005, h.18) ada lima 

macam, yaitu:  

1. Pendekatan dari bawah (buttom up approach): pada kondisi ini 

pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin 

dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa 

kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan sebelumnya.  

2. Partisipasi (participation): dimana setiap aktor yang terlibat 

memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan 

pengelolaan.  

3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan 

dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program 

pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan 

ekonomi.  
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4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, 

regional dan nasional.  

5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program 

pengelolaan.  

2.4.2 Kesejahteraan 

 Kondisi Sejahtera biasanya menunjuk pada istilah Kesejahteraan 

social (social welfare) sebagai kondisi terpenuhinya semua kebutuhan 

material dan non-material. Dalam membahas Kesejahteraan, tentu harus 

diketahui dahulu tentang pengertian kesejahteraan itu sendiri. Sejahtera 

adalah aman sentosa dan makmur. Sehingga sejahteraan itu meliputi 

keamanan, keselamatan dan kemakmuran. 

 Poerwadaritma W.J.S (1996:121) dalam arti sempit, kata social 

menyangkut sektor kesejahteraan social sebagai suatu bidang atau bagian dari 

pembangunan sosial atau kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikatagorikan 

sebagai kelompok yang tidak beruntung dan kelompok rentan. Yaitu hal yang 

menyangkut program-program atau pelayanan-pelayanan sosial untuk 

mengatasi masalah-masalah social seperti, kemiskinan ketelantaran, ketidak 

berfungsian fisik dan psikis, tuna social, tuna susila dan kenakalan remaja.  

  Ada tiga ketegori pencapain tentang kesejahteraan. Pertama sejauh 

mana masalah social itu dapat diatur kedua, sejauh mana kebutuhan dapat 

dipenuhi dan ketiga, sejauh mana kesempatan untuk meningkatkan taraf 

hidup dapat diperoleh semua ini bias diciptakan dalam kehidupan bersama, 

bail ditingkat keluarga, komunitas maupun masyarakat secara luas.  
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 Midgley (2005:21), Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki 

empat arti sebagai berikut: 

1. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk keadaan yang baik, kondisi 

manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan 

sehat dan damai. 

2. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. 

Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknika (lihat ekonomi 

kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan social. 

3. Dalam kebijakan social, kesejahteraan social menunjuk kejangkauan 

pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakt. Ini adalah istilah yang 

digunakan dalam ide Negara sejahtera. 

4. Di amerika Serikat, sejahera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh 

pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan financial, tetapi 

tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima 

untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. 

  Friedlander Suud(2006:8) mengatakan bahwa kesejahteraan 

merupakan system yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-

lembaga social, yang dimaksudkan untuk membantu individu dan kelompok 

agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan 

personal dan social yang memberi kesempatan kepada mareka untuk 

memperkembangkan seluruh kemampuan dan untuk meningkatkan 

kesejahteraan denga kebutuhan keluarga dan masyarakat. Defenisi tersebut 

merupakan defenisi kesejahteraan social sebagai sebuah keadaan, yang 
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mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk social yang harus saling 

membantu agar menciptakan suasana yang harmonis dan sejahtera. 

  Menurut Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1998 kesejahteraan 

social adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materil 

maupun spiritual yang diliputi oleh rasa takut, keselamatan kesusilaan dan 

kententraman lahir dan batin yang yang memungkinkan bagi setiap 

masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan jesmani dan 

social yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan 

menjungjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan 

Pancasila. 

  Dilanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 

Tentang Kesejahteraan  Sosial, pasal 1 Ayat (1) bahwa kesejahteraan social 

adalah kondisi  terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social Warga 

Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan fungsi sosialnya. 

  Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 diatas 

dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Dalam istilah Umum, sejahtera menunjuk keadaan yang baik, dimana 

orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai. 

2. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. 

Sejahtera memilliki arti khusus resmi atau teknikal, seperti dalam istilah 

fungsi Kesejahteraan social. 

3. Dalam kebijakan social, Kesejahteraan social menunjukke jangkauan 

pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang 

digunakan dalam ide Negara sejahtera 
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2.4.3 Indikator Pemberdayaan Masyarakat 

  Pemberdayaan memiliki indikator-indikator untuk mengukur dan 

mengetahui sejauh mana pemberdayaan yang dilakukan pemerintah akan 

tercapai sesuai dengan harapan. Suharto (dalam Hatu, 2010:103) menjelaskan 

bahwa dimensi-dimensi yang dapat dijadikan indikator pemberdayaan 

masyarakat dalam suatu negara disesuaikan dengan program pembangunan 

yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat yaitu: 

1. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan 

Pemberdayaan 

 Masyarakat tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan kebutuhan. 

Kebutuhan ekonomi berkenaan dengan mutu pekerjaan masyarakat 

sedangkan di bidang pendidikan berkenaan dengan pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

2. Peningkatan Pendapatan masyarakat Pemberdayaan masyarakat  

 Dapat dilihat pula dengan peningkatan pendapatan masyarakat. 

Misalnya petani dapat meningkat hasil panennya sehingga menambah 

pengahasilannya setiap bulan. 

3. Partisipasi dalam pembangunan. 

 Pemberdayaan masyarakat tampak pula pada partisipasi dalam 

pembangunan di desa, seperti pembangunan infrastruktur dalam bentuk 

parisipasi ide pikiran, partisipasi bantuan dana maupun bantuan tenaga 

dalam pembangunan yang ada di desa.  
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2.6 Pandangan Islam tentang Pemberdayaan 

 Pemberdayaan masyarakat dalam Islam identik dengan Islam sebagai 

agama yang menurut Bassam Tibi, salah satu faktor yang dapat menentukan 

pembangunan dan motivator yang mendorong pemeluknya untuk melakukan 

perubahan di segala bidang kehidupan. Kandungan agama memberikan makna 

pada berbagai realitas kehidupan dan psikologis bagi penganutnya dan dengan 

demikian mendapatkan bentuk konseptual yang obyektif. Kandungan agama 

dibentuk oleh realitas dan pada saat yang sama membentuk realitas sesuai 

kandungannya (Bassam Tibi, 1999). Bahwa nilai-nilai normatif Islam yang 

termaktub dalam teksteks sakralnya (Al-Qur‟an Hadits) memandu pemeluknya 

untuk berpikir dan berbuat positif dalam kehidupan, termasuk dalam kegiatan 

ekonomi. Seorang muslim yang berada dalam kondisi ekonomi lemah, kandungan 

agama dalam hal ini Islam -jika ia mengetahui dan menghayati detail petunjuk 

teksnya- akan menjadi seperangkat daya (emosional dan logis) yang dapat 

mendorong dan membantunya memberdayakan diri untuk keluar dari kungkungan 

lemah ekonomi tersebut. 

 Menelisik dalam teks-teks normatif Islam, kata pemberdayaan 

(empowerment) oleh para sarjana diwakili kata Arab „tamkin‟ dan „istiqwa‟ 

dimana secara semantik filosofis bermakna menguatkan dan mengokohkan 

seseorang dengan  memberinya otoritas dan  kekuatan (hissi-emosional dan 

madiy-materi) untuk mencapai kesuksesan hidup (Majma Al-Lughah, 2004). 

                         

84. Sesungguhnya  Kami telah memberi kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan Kami telah 

memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu,(Al-Kahfi: 84) 
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 Kata tamkin dan derivasinya diulang pemakaiannya dalam Al-Qur‟an 

sebanyak 18 kali dan mengandung berbagai macam makna di antaranya: a) 

pemberian kekuasaan dari Tuhan dalam QS. 18 Al-Kahfi: 84; b) pemberian 

nikmat dunia dan mata pencaharian dalam QS. 6 Al-An‟am: 6; c) kemampuan dan 

kemenangan atas sesuatu dalam QS. 8 Al-Anfal: 71; d) tetap, stabil dan kokoh di 

suatu tempat dalam QS. 77 AlMursalat: 21 (Faridah Zamrud dalam Rahmanto dan 

Rozikan, 2016). 

 Sedang Nabi dikisahkan mencontohkan proses kegiatan pemberdayaan 

(ekonomi) dalam sebuah riwayat panjang berikut: 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa seorang sahabat dari Anshar 

datang pada Nabi SAW, untuk meminta sesuatu, lalu terjadilah dialog 

berikut: (Nabi/N) “Apakah masih ada sesuatu (yang kamu miliki) di 

rumahmu ?” (Sahabat/S) “Ada Rasul, tapi yang ada hanya bekas kain 

pelana yang sebagiannya kami pakai, sebagian lagi untuk tempat duduk, 

dan satu lagi untuk mangkuk minum.”(N) “Pergi, ambil dan bawa 

keduanya ke sini !” Lelaki Anshar itupun pergi mengambil barang 

miliknya terakhir di dunia ini, lalu menyerahkannya pada Nabi yang lalu 

mengumpulkan orang-orang lalu melelangnya di tengah orang banyak. 

(N) “Siapa yang mau membeli barang ini?” “Saya mengambilnya dengan 

harga satu dirham,” kata seorang. (N) “Siapa yang berani melebihinya?” 

kata Nabi mengulanginya tiga kali. “Saya mau mengambilnya dengan 

harga dua dirham,” kata seorang lainnya. Diberikanlah barang itu pada 

si pembeli. Lalu Nabi menyerahkan uang tersebut pada sahabat Anshar 

itu, lalu bersabda : “Separuh uang ini, belikanlah makanan untuk 

keluargamu dan separuhnya lagi belikan kampak dan bawa kepadaku di 

sini.” Sahabat Anshar itupun segera penuhi perintah Nabi lalu ia kembali 

membawa kampak yang baru dibelinya. Nabi menyambutnya seraya 

memegang erat tangannya dan menyerahkan sebatang kayu ke dalam 

tangannya, sambil bersabda :“Pergilah kamu mencari dan menebang 

kayu, lalu jualah kayu tersebut. Jangan ke sini kecuali setelah 15 hari.!” 

Sahabat itu pergi ke bukit mencari kayu lalu menjualnya. Setelah 15 hari 

menghadap Nabi dan di tangannya pun tergenggam uang 10 dirham. 

Sebagian uang itu dibelikannya pakaian, sebagian makanan, sedang 

sisanya disimpannya untuk modal selanjutnya. Nabi bersabda: 

“Perbuatan ini lebih baik bagimu daripada kamu hidup mengemis dan 

meminta-minta, yang nanti akan menjadi cacat pada mukamu di hari 

kiamat. Sungguh, kerja memintaminta tidaklah dibolehkan, kecuali pada 

tiga waktu genting: Saat kemiskinan (kelaparan) yang sangat, saat utang 
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yang sangat memberatkan, atau karena pembayaran denda yang 

menyedihkan.” (HR. Abu Dawud dan Al-Tirmidzi) 

 

 Kata tamkin dan beragam penggunaannya dalam al-Qur‟an menegaskan 

bahwa pemberdayaan manusia lemah, baik level individu dan kelompok tidak 

hanya fokus mencakup sisi material, namun juga spiritual sebagai entitas utama 

manusia dalam pandangan Islam, sekaligus mewakili dimensi maqashid alSyariah 

(tujuan umum syariat Tuhan) yang merujuk kepada lima hal kebutuhan primer 

dalam hidup manusia yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Lebih lanjut, 

nilai-nilai normatif pemberdayaan Islam dalam teksteks primer dan sekunder 

Islam menyediakan seperangkat siklus epistema pemberdayaan, mulai dari asas-

pondasi (salah satunya konsep kepemilikan dan kebebasan dalam Islam), metode, 

subjek aktif, sasaran-objek, hingga sumbersumber material (power) pemberdayaan 

(sedekah, infak, zakat, wakaf, hibah). 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian sejenis juga pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya 

yang juga penulis jadikan rujukan dalam penelitian ini sebagaimana dituangkan 

dalam tabel 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
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No. Judul penelitian Peneliti Hasil Penelitian 

1. Peran Pemerintah 

Kelurahan Dalam 

Mewujudkan 

Kepemerintahan 

Yang Baik 

(Studi Di 

Kelurahan 

Sawang Bendar 

Kecamatan 

Tahuna 

Kabupaten 

Sangihe 

Daniel 

Filterianto 

Robial 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa upaya mewujudkan 

pemerintahan yang baik khususnya 

yang terkait dengan prinsip 

transparansi penyelenggaraan 

pemerintahan, belum dilakukan oleh 

lurah di Sawang Bendar.  

Penyelenggaraan pemerintahan 

di kelurahan belum sepenuhnya 

melibatkan masyarakat, hal ini 

menunjukkan bahwa prinsip 

transparansi belum dilaksanakan 

sepenuhnya di kelurahan Sawang 

Bendar. Masih adanya pembedaan 

atau sikap pilih kasih dalam 

pelayanan kepada masyarakat, 

kecenderungan lurah melakukan 

pembelaan bagi warga yang 

mempunyai power di masyarakat, 

misalnya bagi mereka yang 

mempunyai banyak uang. 

2 Peranan Kepala 

Desa dalam 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

di Desa 

Sidoagung 

Kecamatan 

Godean 

Kabupaten 

Sleman 

Sigit 

Suwardianto 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa: 

(1) Peranan Kepala Desa dalam 

pemberdayaan masyarakat di Desa 

Sidoagung adalah pemberdayaan 

masyarakat di dalam pembangunan 

prasarana fisik dan prasarana non 

fisik, dengan indikator peranan 

kepala desa dalam pembinaan 

masyarakat dan peranan kepala desa 

dalam koordinasi pembangunan 

secara partisipasif yang meliputi 

bidang ekonomi, kesehatan, sosial, 

dan politik. Sasaran pemberdayaan 

masyarakat mengarah pada 

pembinaan generasi muda dan 

perbaikan ibu hamil dan balita. 

(2) Faktor-faktor yang 

mempengaruhi peranan kepala desa 

dalam pemberdayaan masyarakat 

terdiri dari faktor pendukung dan 

faktor penghambat. Faktor 

pendukung peranan kepala desa 

adalah keturunan, kewibawaan, dan 
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No. Judul penelitian Peneliti Hasil Penelitian 

kekuasaan. Faktor penghambat 

peranan kepala desa adalah kondisi 

penduduk, partisipasi penduduk, dan 

fasilitas atau peralatan. Pembinaan 

kehidupan masyarakat dilakukan 

oleh kepala desa dengan konsep 

kesadaran dan kemauan masyarakat 

melalaui koordinasi secara 

partisipasif dari masyarakat 

sehingga peranan kepala desa dalam 

pemberdayaan masyarakat berjalan 

efektif. 

 

 Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yang telah 

dibahas diatas adalah penulis lebih menekankan kepada peran pemerintah 

kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemberdayaan 

Masyarakat sesuai dengan Indikator tugas dan fungsi camat pada Peraturan 

Pemerintah No.19 Tahun 2008 pada pasal 16. 

2.8 Konsep Operasional 

 Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagai mana cara 

mengukur suatu variable sehingga pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-

indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 

Konsep Operasional 
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Variabel 

Penelitian 
Indikator 

Peran 

Pemerintah 

Kecamatan  

dalam 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Peranan 

mendorong 

partisipasi 

masyarakat 

Terdapat usulan anggaran dari 

pemerintah untuk kegiatan gotong 

royong masyarakat atau kegiatan 

pembangunan lain 

Berinisiatif melakukan upaya 

peningkatan partisipasi dengan 

bantuan non-fisik (misalnya 

penyuluhan, seminar, dan pendekatan) 

Peranan melakukan 

pembinaan 

program kerja dan 

kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat 

Pemerintah kecamatan membentuk 

staf pendamping untuk program kerja 

pemberdayaan masyarakat pada 

bidang-bidang tertentu (misalnya 

pendamping pemberdayaan bidang 

pertanian) 

Peranan melakukan 

pengawasan 

terhadap program 

dan kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat di 

kecamatan. 

Pemerintah kecamatan membentuk 

staf bidang pemberdayaan masyarakat 

pada struktur organisasi pemerintah 

Peranan evaluasi 

terhadap berbagai 

kegiatan 

pemberdayaan 

masyarakat di 

wilayah kecamatan 

baik 

Terdapat agenda tahunan yang 

diadakan pemerintah kecamatan 

dalam rangka mengevaluasi program 

pemberdayaan masyarakatan 

Terdapat laporan tahunan tentang 

program pemberdayaan masyarakat 

yang telah terlaksana 

 Peranan dalam 

tugas-tugas lain 

dibidang 

pemberdayaan 

masyarakat sesuai 

dengan peraturan 

perundangan 

Tugas bidang Ekonomi kerakyatan: 

pemerintah kecamatan mengadakan 

program pembinaan koperasi (dilihat 

dari program kerja tahunan) 

Tugas bidang Pertanian/pangan: 

pemerintah kecamatan mengadakan 

penyaluran pupuk, pemberian bibit 

ikan/pertanian (dilihat dari program 

kerja tahunan) 

Tugas bidang pendidikan: pemerintah 

kecamatan memberikan bantuan 

pendidikan/pelatihan kepada 

masyarakat agar kualitas SDM 

meningkat (dilihat dari program kerja 

tahunan) 
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Variabel 

Penelitian 
Indikator 

Peranan pelaporan 

pelaksanaan tugas 

pemberdayaan 

masyarakat di 

wilayah kerja 

kecamatan kepada 

bupati/walikota 

 

Pemerintah kecamatan membuat 

laporan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat yang ditujukan pada 

bupati (dilihat dari surat 

keluar/laporan yang dikirim) 

Sumber: PP. No.19 Tahun 2008 (pasal 16) 
 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan 

secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti. Skema 

sederhana yang dibuat, kemudian dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme 

kerja factor-faktor yang timbul. Dengan demikian gambaran jalannya penelitian 

secara keseluruhan dapat diketahui secara jelas dan terarah. 
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Gambar 2.2 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peran Pemerintah Kecamatan 

Masyarakat 

Pemberdayaan Masyarakat: 

 

(1) Peranan mendorong partisipasi masyarakat 

(2) Peranan melakukan pembinaan program kerja dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat 

(3) Peranan melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di kecamatan. 

(4) Peranan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan 

masyarakat di wilayah kecamatan 

(5) Peranan dalam tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat 

sesuai dengan peraturan perundangan 

(6) Peranan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di 

wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota 

 

PP. No.19 Tahun 2008 (pasal 16) 


