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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan yang berpusat pada manusia yaitu memanusiakan 

manusia, menjadikan manusia sebagai subjek dalam pembagunan itu sendiri. 

Sehingga menjadikan masyarakat yang mandiri bukan menjadikan masyarakat 

yang pasif dalam pembangunanya. Pembangunan masyarakat sama juga 

dengan artinya pemberdayaan, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk 

memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada 

masyarakat, menurut Mas’oed
1
. Konsep pemberdayaan adalah upaya untuk 

menepatkan seluruh masyarakat pada posisi sentral dalam pembangunan, 

sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan sendiri berbagai aktivitas 

pembangunan 
2
. 

Pelaku pembangunan itu sendiri yaitu: semua aparat pemerintah, 

penyuluh (angent of change), pekerja-sosial, tokoh-tokoh masyarakat (formal 

dan informal), dan Non-Goverment Organization (NGO)  atau yang sering 

disebut dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).   

Salah satu pelaku pembangunan yang peduli akan masyarakat yaitu 

Pos Keadilan Kepedulian Umat (PKPU). PKPU adalah sebuah Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) atau NGO yaitu Lembaga Kemanusian Nasional. 

NGO adalah organisasi masyarakat yang bergiat atas motivasi dan swadaya 

yang berkait dari kesadaran solidaritas sosial. Salah satu fungsi dari LSM/ 

NGO yaitu sebagai salah satu wadah yang menyalurkan peran serta 

masyarakat, corak kegiatannya khas, karena dilandasi oleh motivasi yang khas 

pula.
3
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PKPU berdiri semenjak tahun 1999 pada tanggal 10 Desember. 

PKPU menyadari bahwa potensi dana ummat yang berasal dari Zakat, Infak, 

Shadaqah sangatlah besar karena masyarakat Indonesia moyoritas beragama 

Islam, maka PKPU mengoptimalkan dana ZIS untuk memberdayakan 

masyarakat miskin.  

Pada tanggal 8 Oktober 2001, PKPU mendapat pengukuhan sebagai 

Lembaga Amil Zakat Nasional sesuai dengan SK. Mentri Agama RI No. 441. 

Dan pada tanggal 22 Juli 2008, Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU telah 

memperoleh legister di PBB sebagai lembaga dengan status “Special 

Consultative Status” dari Economic and Social Council (Ecosoc). PKPU juga 

resmi terdaftar sebagai Organisasi Sosial Nasional berdasarkan keputusan 

Menteri Sosila RI No 08/Huk/2010. Dan pada tahun 2013 secara resmi berdiri 

Kantor Cabang PKPU di Pekanbaru.
4
 

Adapun Program PKPU terbagi menjadi 3, yaitu:
5
 

a. Initiative for Empowerment 

Initiative for Empowerment adalah sejumlah program 

pemberdayaan yang dilaksanakan ditingkat individu, keluarga, dan 

lingkungan berdasarkan potensi masyarakat dan potensi wiayah program. 

Hal tersebut dilakukan untuk membangun keswadayaan masyarakat dan 

kualitashidup serta kesejahteraan yang berlanjutan. 

a. Program Bangun Industri Daerah 

b. Program Kebun Sehat 

c. Program Keluarga Multi Penghasilan 

b. Initiative for Children 

Initiative for Children adalah sebuah program yang bertujuan 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak-anak, baik anak yatim 

maupun dhuafa. Program-program tersebut meliputi beasiswa 

pendidikan, pemenuhan kebutuhan sekolah seperti tas dan alat tulis, 
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pemenuhan perlengkapan beribadah, pelatihan keterampilan dan 

sebagainya. 

a. Program Kafalah Yatim 

b. Program Pusat Yatim Berdaya 

c. Program Yatim Penghafal Qur’an 

c. Initiative for Disaster  

Initiative for Disaster adalah sejumlah program yang bertujuan 

mengurangi dampak bencana melalui pemberdayaan potensi dan 

kapasitas masyarakat untuk mengenali potensi bencana dan membuat 

persiapan menghadapi bencana. Selain tindakan preventif, PKPU juga 

menyiapkan tim yang akan dikerahkan jika terjadi bencana. 

a. Program Emergency Respon 

b. Program Recovery 

c. Program Disaster Risk Reduction 

Dari berbagai program diatas Bangun Industri Daerah (BID) 

merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan industri sebagai 

sarana ekonomi berbasis lokal. Program ini terdiri dari: program pengelolaan 

eceng gondok menjadi pupuk cair dan padat, program kelompok usaha 

bersama peternak bebek, program kelompok usaha budidaya lele dan program 

pelatihan bengkel las. Program ini bekerjasama dengan Pertamina TBBM Sei 

Siak yang terdiri dari empat program pemberdayaan masyarakat.
6
 

Dengan adanya program Bangun Industri Daerah (BID) masyarakat 

terbantu akan perekonomiannya karena pihak lembaga Pos Keadilan Peduli 

Umat (PKPU) tidak meminta imbalan balik kepada masyarakat. Ini adalah 

bukti bahwasanya lembaga Pos keadilan Peduli Umat (PKPU) benar-benar 

peduli dan hadir untuk membantu masyarakat agar menjadi mandiri.  

Masyarakat sangat senang karena mendapat bantuan yang mana lembaga Pos 

Keadilan Peduli Umat memberikan program pemberdayaan ekonomi dengan 

menghadirkan motivator, komunikator dan juga dinamisator. Dimana 
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masyarakat sangat antusias dengan hadirnya program pemberdayaan ekonomi, 

ini dapat dilihat ketika lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) 

menghadirkan motivator untuk memberikan arahan dan keterampilan kepada 

masyarakat, namun ketika diakan kembali kegiatan pemberdayaan ekonomi, 

masyarakatnya kurang aktif dalam kegiatannya dikarenakan kurangnya 

komunikasi yang baik antara masyarakat dan komunikator sehingga tidak ada 

timbal balik antara masyarakat dan komunikator seperti komunikator yang 

seharusnya mendampingi masyarakat sampai selesainya segala kegiatan malah 

terus berganti sehingga tidak semua masyarakat yang bisa terangkul. Dan juga 

lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) menghadirkan dinamisator, itu 

ditandai dengan Lembaga Pos keadilan Peduli Umat sudah mampu menjadi 

lembaga terpercaya dari perusahan Pertamina TBBM Sei Siak dalam 

perancangan strategi program CSR Pertamina TBBM Sei Siak. Apabila peran 

lembaga sebagai motivator, komunikator dan juga dinamisator berjalan 

dengan lancar maka progam ini bisa berhasil. Maka atas dasar inilah penulis 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “Peran Lembaga Pos 

Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota 

Pekanbaru”.  

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penelitian 

memberikan batasan-batasan pada masing-masing istilah yang berkaitan 

dengan judul proposal ini. Adapun penegasan istilah tersebut antara lain 

sebagai berikut: 

1. Peran Lembaga PKPU  

Peran menurut kamus bahasa Indonesia adalah bagian yang 

dimainkan dengan baik dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik 

dalam semua peran yang diberikan. Jadi peran adalah apabila seseorang 

melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia 

menjalankan suatu peran. 

Lembaga merupakan suatu sistem yang komplek yang mencangkup 

berbagai hal yang berhubungan dengan konsep sosial, psikologis, hukum 
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dan politik. Lembaga Kemasyarakat menurut Soerjono Soekanto
7
 adalah 

himpunan norma-norma dari berbagai tingkatan yang berkisar pada suatu 

kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.  

Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) adalah sebuah Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) dengan berbadan hukum Yayasan. Non-

Goverment Organization (NGO) atau LSM adalah organisasi masyarakat 

yang bergiat atas motivasi dan swadaya yang berkait dari kesadaran 

solidaritas sosial. Salah satu fungsi dari LSM yaitu sebagai salah satu 

wadah yang menyalurkan peran serta masyarakat, corak kegiatannya khas, 

karena dilandasi oleh motivasi yang khas pula.
8
  

Jadi peran lembaga PKPU disini terdiri dari tiga, yaitu: motivator, 

komunikator, dan dinamisator.  

2. Pemberdayaan Ekonomi 

Pemberdayaan adalah upaya untuk menepatkan seluruh masyarakat 

pada posisi sentral dalam pembangunan, sehingga memiliki kemampuan 

untuk melaksanakan sendiri berbagai aktivitas pembangunan.
9
 Ekonomi 

adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

untuk peningkatan kehidupan manusia.
10

 

Jadi pemberdayaan ekonomi adalah upaya untuk menempatkan 

masyarakat pada posisi sentral pembangunan agar masyarakat mampu 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dan dapat meningkatkan 

kehidupannya, sehingga masyarakat mandiri dalam kehidupannya.  

 

C. Rumusan Masalah 

Dari apa yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka 

penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu: untuk mengetahui 

bagaimana Peran Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam 
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Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan 

Lima Puluh Kota Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun dari tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

bagaimana Peran Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Tanjung Rhu 

Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru?  

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan penelitan ini tentang: Peran Lembaga Pos 

Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru yaitu : 

a. Kegunaan Akademis 

1) Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan referensi terkait dengan: 

Peran Lembaga Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Tanjung Rhu 

Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru. 

2) Penelitian ini berguna sebagai referensi bagi para lembaga-lembaga 

pemerintahan taupun swasta agar lebih memperhatikan masyarakat 

miskin, karena jika pemerintah ataupun instansi swasta tepat 

sasaran dan menjalankan perannya dengan sebagaimana mestinya 

maka akan berkurangnya tingkat kemiskinan di Pekanbaru 

khususnya di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota 

Pekanbaru. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan 

penelitian yang serupa. 

2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami pemahaman tentang penulisan skripsi ini maka 

penulisan menyusun sitematika penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Terdiri dari Latar Belakang, Penegasan Istilah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika 

Penulisan. 

BAB II :  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR 

  Berisikan tentang Kajian Teori, Kajian Terdahulu, Kerangka 

Pikir. 

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Berisikan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan 

Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan 

Data, Validitas Data, dan Teknik Analisis Data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

   Bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan 

diteliti dan lokasi penelitian. 

BAB V :  LAPORAN PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB VI :  PENUTUP 

  Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran 

yang konstruktif bagi objek penelitian. 

DAFTAR PUSAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 


