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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 permerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah 

dalam menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakatnya. 

Menurut Thomas R.Dye, (dalam Inu Kencana Syafi’i 2006:107) 

kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah 

mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu. 

Menurut Suharto (2008:3), kebijakan (policy) adalah sebuah instrument 

pemerintah, bukan saja dalam arti government, yang hanya menyangkut 

aparatur negara, melainkan governance yang menyentuh pengelolaan 

sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupkan keputusan-keputusan 

atau pilihan-pilihan tindakan secara langsung mengatur pengelolaan dan 

pendistribusian sumberdaya alam,finansial, dan manusia demi kepentingan 

publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. 

Kebijakan public adalah suatu keputusan/seperangkat keputusan untuk 

menghadapi situasi atau permaslahan yang mengandung nilai tertentu, 

memuat ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk 

mencapainya (LAN, 2005:106). 

Menghadapi masalah mengandung arti mengusahakan atau melakukan 

perbaikan karena ada sesuatu keadaan yang tidak diharapkan (misalnya 
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masalah kemiskinan) atau kejadian yang bersifat mengganggu dan merusak 

tatanan sosial yang ada ( seperti kenakalan remaja). 

Dari beberapa pengertian dan pendapat para ahli diatas dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh 

pemerintah untuk melakukan sesuatu dan diimplementasikan oleh lembaga 

yang berwenang untuk mengatasi masalah yang ada dimasyarakat terdiri dari 

beberapa pilihan dan strategi yang berorientasi pada tujuan negara. Kebijakan 

public biasanya merupakan tindakan untuk menyelesaikan masalah sosial 

sehingga tercapainya kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dibuat pada 

umumnya berupa peraturan perundang-undangan yang berbentuk 

implementasi program kebijakan untuk mengatur sesuatu yang dianggap 

mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. 

 

2.2 Implementasi Kebijakan 

Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa 

yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, dan 

seolah-olah pada tahapan ini tidak mempunyai pengaruh yang begitu besar 

atau urgent. Namun dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi 

begitu urgent, hal itu dikarenakan suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa 

jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain 

implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara 

maksimal dan dapat mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. 

Menurut Daniel dan Paul Sabatier (dalam Leo Agustino 2014:139), 

Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan 
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dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk 

perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau 

keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut 

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas 

tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk 

menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. 

Selanjutnya pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam buku Solichin 

Abdul Wahab 2004) mengatakan definisi implementasi kebijakan sebagai 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat 

atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, 

selain itu Van Meter dan Van Horn (1975), ada enam variabel yang 

mempengaruhi kinerja implementasi, diantaranya : (1) standard dan sasaran 

kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan 

aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; (5) disposisi implementor; (6) 

kondisi sosial, ekonomi dan politik. 

1. Standar dan sasaran kebijakan. 

Setiap kebijakan publik harus  mempunyai standar dan suatu 

sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut 

tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standar dan sasaran kebijakan yang 

tidak jelas, sehingga tidak bisa terjadi multi-interpretasi dan mudah 

menimbulkan kesalahpahaman dan konflik diantara para agen 

implementasi. 
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2. Sumber daya. 

Dalam implementasi kebijakan sangat perlu dukungan sumber 

daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya materi, dan 

sumber daya metoda. Dari ketiga sumber daya tersebut, yang paling 

penting adalah sumber daya manusia, hal itu dikarenakan sebagai subyek 

implementasi kebijakan, sumber daya manusia juga termasuk obyek 

kebijakan publik. 

3. Hubungan antar organisasi. 

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realita 

dari program kebijakan perlu adanya hubungan yang baik antar lembaga 

yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, 

diperlukan koordinasi dan kerjasama antar setiap lembaga agar tercapai 

keberhasilan dari program tersebut. Komunikasi dan koordinasi 

merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-

programnya yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan dan 

tujuan dan sasarannya yang jelas. 

4. Karekteristik agen pelaksana. 

Dalam suatu implementasi kebijakan untuk mencapai 

keberhasilan yang maksimal harus diidentifikasikan dan diketahui 

karakteristik agen pelaksana yang mencakup dari struktur birokrasi, 

norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, 

semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan 

yang telah ditentukan. 
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5. Disposisi Implementor. 

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor 

ini dapat dibedakan menjadi tiga hal, diantaranya : (a) respons 

implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan 

implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni 

pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; (c) intens disposisi 

implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut. 

6. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. 

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang 

dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana 

kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi 

implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung 

atau menolak kebijakan yang telah ditetapkan; bagaimana sifat opini 

public yang ada dilingkungan dan apakah elit politik mendukung 

implementasi kebijakan. 

Sedangkan menurut George C. Edward III (dalam Leo Agustino 

2014:149) menyebutkan dalam teorinya terdapat empat variabel yang sangat 

menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1) 

komunikasi; (2) sumberdaya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi. 

1. Komunikasi 

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 

suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. 
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Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah 

mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang 

akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan 

baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi 

harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia 

yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, 

akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) 

diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan 

semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan 

diterapkan dalam masyarakat. 

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) 

dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu: 

a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringklai yang 

terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian 

(miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah 

melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan 

terdistorsi ditengah jalan. 

b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan 

(street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan 

(tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu 

menghalangi implementasi, pada tatanan tertentu, para pelaksana 

membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi 
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pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan 

tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 

c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu 

komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau 

dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-

ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di 

lapangan. 

2. Sumberdaya 

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya 

merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. 

Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: 

a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. 

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah 

satunya disebagiankan oleh karena staf yang tidak mencukupi, 

memadai, ataupun tidak kompeten dibidangya. Penambahan jumlah 

staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula 

kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan 

(kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau 

melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. 

b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua 

bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara 

melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang 
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harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan 

tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para 

pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah 

ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang 

terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap 

hukum. 

c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar 

perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau 

legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang 

ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan 

para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat 

menggagalkan proses implementasi kebijakan.  

d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam 

implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang 

mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki 

wewenang untuk melaksanakan tugasnya tetapi tanpa adanya fasilitas 

pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan 

tersebut tidak akan berhasil. 

3. Disposisi 

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan 

implementasi kebijakan publik adalah, disposisi. Disposisi atau sikap dari 

pelakasana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan 

mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu 
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kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus 

mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki 

kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak 

terjadi bias. 

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi 

adalah: 

a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 

kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, 

pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah 

orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah 

ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga. 

b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang 

disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana 

adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada 

umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, 

maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan 

mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara 

menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi 

faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan 

melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya 

memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi. 
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4. Struktur Birokrasi 

Variabel keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan 

implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun 

sumber-sumber  untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para 

pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan 

mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, 

kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terrealisasi 

karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang 

begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika 

struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal 

ini akan menyebagiankan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif 

dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah 

kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan 

secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. 

Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur 

birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar 

Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs 

adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau 

pelaksana kebijakan/administrator/birokrat) untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang 

ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan 

pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab 
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kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit 

kerja. 

Jadi, dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi kebijakan adalah tahap yang urgent atau penting dimana 

kebijakan tersebut dilaksanakan dan diarahkan pada tercapainya tujuan 

dan sasaran yang ingin dicapai. 

 

2.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Widjaja (2004:77) Pemberdayaan masyarakat merupakan 

upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan 

melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Pencapaian 

tujuan melalui pertumbuhan motivasi, kreatif, inisiatif , serta penghargaan 

dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi. Pemberdayaan masyarakat dan 

swasta sama pentingnya dengan peningkatan aparatur/birokrasi bagi 

pelaksanaan tugas, yang sesuai dengan fungsi dan profesi masing-masing. 

Pemberdayaan akan semakin mampu dan kemandirian yang dimaksud adalah 

mampu memberi kesempatan kepada masyarakatnya untuk menunjukkan ciri 

sebagai masyarakat membangun. 

Menurut A.M.W. Pranarka dan Vidhyadika Moelyarto (dalam Haryati 

Roebyantho, dkk 2011:53) pemberdayaan atau empowerment sebagai bagian 

dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat bangsa, 

pemerintah, negara dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi 

kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga konsep pemberdayaan pada 

dasarnya, upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab. 
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Dengan demikian konsep keberdayaan pada dasarnya adalah upaya 

menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif 

secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya dan ekonomi baik di 

dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun 

internasional.  

Pemberdayaan merupakan suatu sistem pembangunan yang 

berorientasi pada manusia, dengan mengedepankan azas partisipasi 

(participatory), jaringan kerja, kemandirian dan keadilan (equality) yang 

dalam prosesnya memberikan sesuatu kemudahan (akses) sehingga pada 

akhirnya dicapai kemajuan dan kemandirian (dalam Haryati Roebyantho, dkk 

2011:33). 

Menurut Chambers Robert (dalam Haryati Roebyantho, dkk 2011:33) 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi 

yang merangkum nilai-nilai sosial. 

Menurut Margono (dalam Haryati Roebyantho, dkk 2011:52) 

pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya mengembangkan kondisi 

dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan 

kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya tanpa adanya kesan bahwa 

perkembangan itu adalah hasil kekuatan eksternal, masyarakat harus 

dijadikan subyek bukan obyek. 

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat 

dan martabat lapisan masyarakat kita dalam kondisi sekarang tidak mampu 

untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. 
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Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan 

masyarakat. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata sebuah 

konsep ekonomi, dari sudut pandang kita pemberdayaan masyarakat secara 

implisit mengandung arti menegakkan demokrasi ekonomi. 

Mengacu dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang dilakukan 

oleh pemerintah guna menggali dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh 

setiap masyarakat disetiap daerah dengan tujuan memandirikan 

masyarakatnya sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan yang lebih 

layak dari sebelumnya baik secara ekonomi, sosial dan politik 

 

2.4 Kelembagaan 

Menurut Koentjaraningrat (1964:113) kelembagaan ialah suatu sistem 

tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas – aktivitas untuk 

memenuhi kompleks – kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan 

masyarakat. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (didalam Roebyanto, 

Haryati Dkk.2011) kelembagaan dimaknai sebagai himpunan norma-norma 

dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam 

kehidupan masyarakat. 

Ruttan dan Hayami (didalam Roebyanto, Haryati Dkk.2011) 

mengartikan lembaga sebagai aturan di dalam suatu kelompok masyarakat 

atau organisasi yang menfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk 

membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerjasama 

atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang 
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diinginkan. Selanjutnya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kelembagaan 

didefinisikan sebagai suatu sistem badan sosial atau organisasi yang 

melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. 

Penulis menyimpulkan bahwa kelembagaan adalah suatu sistem yang 

mana terdapat himpunan norma-norma yang mengatur, menfasilitasi, dan 

mengkoordinasikan kegiatan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama 

yang diinginkan. 

 

2.5 Sosial 

Menurut Taufik Abdullah (2006:31) ilmu sosial adalah ilmu yang 

mempelajari tentang aktifitas  manusia dalam hidup bersama. Aktifitas 

tersebut termasuk berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam menjalin 

hubungan sosial diantara sesamanya. 

Sedangkan menurut Departemen Sosial (dalam Dadang Supardan 

2008:27) menunjukkan istilah sosial kepada  kegiatan-kegiatan di lapangan 

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-lain. 

Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sosial diartikan sebagai 

suatu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan 

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

masyarakat, seperti sifat, perilaku dan lain lain. Penulis menyimpulkan bahwa 

sosial ialah proses interaksi yang terjadi di masyarakat yang mencakup semua 
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kegiatan masyarakat, seperti berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam 

menjalin hubungan sosial diantara sesamanya. 

 

2.6 Ekonomi 

Paul A. Samuelson (dalam buku Alam.S 2013) mendefinisikan 

ekonomi yaitu cara-cara yang dilakukan manusia dan memanfaatkan sumber-

sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan 

mendistribusikan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan menurut 

Richard G. Lipsey (dalam buku Alam.S 2013) menyatakan ekonomi ialah 

pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia 

yang tidak terbatas. Selanjutnya Robert B. Ekelund Jr. dan Robert D. Tollison 

(dalam buku Alam.S 2013) mengatakan bahwa ekonomi adalah cara-cara 

individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas 

memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi 

keinginan meraka. 

Sehingga penulis mengambil kesimpulan ekonomi adalah cara-cara 

yang dilakukan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya yang terbatas 

untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang tidak terbatas tersebut. 

 

2.7 Konsep Program KUBE 

Keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi fakir miskin di 

tengah-tengah masyarakat telah menjadi sarana untuk meningkatkan usaha 

ekonomi produktif (khususnya dalam peningkatan pendapatan), menyediakan 

sebagian kebutuhan yang diperlukan bagi keluarga fakir miskin, menciptakan 
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keharmonisan hubungan sosial antar warga, menyelesaikan masalah sosial 

yang dirasakan keluarga fakir miskin, pengembangan diri dan sebagai wadah 

berbagi pengalaman antar anggota. 

Kehadiran KUBE Fakir Miskin merupakan media untuk 

meningkatkan motivasi warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan 

sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, 

mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat 

budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan 

sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait. 

Melalui kelompok, setiap keluarga miskin dapat saling berbagi 

pengalaman, saling berkomunikasi, saling mengenal, dapat menyelesaikan 

berbagai masalah dan kebutuhan yang dirasakan. Dengan sistem KUBE, 

kegiatan usaha yang tadinya dilakukan secara sendiri-sendiri kemudian 

dikembangkan dalam kelompok, sehingga setiap anggota dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif, 

usaha kesejahteraan sosial serta kemampuan berorganisasi. 

Kegiatan yang berkaitan dengan usaha kesejahteraan sosial dapat 

berupa: pengelolaan santunan hidup, Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS), 

arisan, pengajian, perkumpulan kematian, usaha simpan pinjam, pelayanan 

koperasi, usaha tolong menolong atau gotong royong, usaha pelayanan  sosial 

untuk membantu orang tidak mampu, usaha-usaha untuk mencegah timbulnya 

permasalahan sosial di lingkungannya, dan usaha-usaha IKS lainnya. 

Kegiatan yang berkaitan dengan usaha ekonomi produktif (UEP) dapat 
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berupa usaha dagang jasa, pertanian, dan lain-lain, sedangkan kegiatan yang 

bersifat penataan kelembagaan, seperti: pengelolaan keuangan, pencatatan 

dan pelaporan. 

Melalui KUBE diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 

wawasan berfikir para anggota karena mereka dituntut suatu kemampuan 

manajerial untuk mengelola usaha yang sedang dijalankan, dan berupaya 

menggali dan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan 

untuk keberhasilan kelompoknya. Selain itu, diharapkan dapat menumbuh 

kembangkan sikap-sikap berorganisasi dan pengendalian emosi yang semakin 

baik serta dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, 

kegotorongroyongan, rasa kepedulian dan kesetiakawanan sosial, baik di 

antara keluarga binaan sosial maupun kepada masyarakat secara luas. 

KUBE dibentuk dilandasi oleh nilai filosofis “dari”, “oleh”, dan 

“untuk” masyarakat. Artinya bahwa keberadaan suatu kelompok KUBE di 

manapun (desa atau kota) adalah berasal dari dan berada di tengah-tengah 

masyarakat. Pembetukannya oleh masyarakat setempat dan peruntukannya 

juga adalah untuk anggota dan masyarakat setempat. Karena konsep yang 

demikian, maka pembentukan dan pengembangan KUBE harus bercirikan 

nilai dan norma budaya setempat, harus sesuai dengan keberadaan sumber-

sumber dan potensi yang tersedia di lingkungan setempat, juga harus sesuai 

dengan kemampuan SDM (anggota KUBE) yang ada. 

KUBE harus diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang berlangsung 

secara terus menerus, bukan hanya untuk jangka pendek tetapi jangka 
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panjang. Kerjasama yang tulus biasanya hanya dapat diwujudkan bila 

dilandasi dengan semangat kekeluargaan, kegotongroyongan, dan 

kesetiakawanan sosial. Dalam kelompok terjadi interaksi atau hubungan yang 

saling ketergantungan, dan saling membutuhkan antara satu dengan yang 

lainnya yang pada akhirnya menimbulkan semangat kekeluargaan, 

kegotongroyongan, dan kesetiakawanan sosial di antara mereka, bahkan 

dengan lingkungan eksternal kelompok. 

KUBE dimaksudkan untuk mewujudkan keberfungsian 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 menjalankan peranan-

peranan sosialnya dalam masyarakat. Keberadaan usaha-usaha ekonomi 

produktif yang bersifat ekonomis dalam kelompok KUBE hanya sebagai 

sarana bukan sebagai tujuan.Banyak orang beranggapan bahwa aspek 

ekonomi atau UEP dalam KUBE sebagai tujuan dan sering dijadikan sebagai 

ukuran keberhasilan KUBE. Ini adalah suatu hal yang keliru. Keinginan 

untuk merubah keadaan yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu perubahan 

secara ekonomi, sosial, dan spiritual atau lebih dikenal dengan Dzkir, pikir, 

dan ikhtiar. 

Dengan demikian penulis menyimpulkan konsep usaha bersama ialah 

suatu konsep untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif yang dilandasi 

oleh nilai filosofis “dari”, “oleh”, dan “untuk” masyarakat yang berkeinginan 
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untuk merubah keadaan yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu perubahan 

secara ekonomi, sosial, dan spiritual atau lebih dikenal dengan dzikir, pikir, 

dan ikhtiar. 

 

2.8 Tujuan Usaha Bersama 

1. Meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE di dalam 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan: 

meningkatnya pendapatan keluarga; meningkatnya kualitas pangan, 

sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan; dan meningkatnya 

pemenuhan 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 dan 

kesepakatan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga, dalam 

lingkungan sosial; adanya penerimaan terhadap perbedaan pendapat yang 

mungkin timbul di antara keluarga dan lingkungan; semakin minimnya 

perselisihan yang mungkin timbul antara sesama anggota maupun dalam 

lingkungannya. 

3. Meningkatnya kemampuan anggota kelompok KUBE dalam 

menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun 

lingkungan sosialnya, ditandai dengan semakin meningkatnya kepedulian 

dan rasa tanggung jawab dan keikutsertaan anggota dalam usaha-usaha 

kesejahteraan sosial di lingkungannya; semakin terbukanya pilihan bagi 

para anggota kelompok dalam pengembangan usaha yang lebih 
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menguntungkan; terbukanya kesempatan dalam memanfaatkan sumber 

dan potensi kesejahteraan sosial yang tersedia dalam lingkungannya. 

Berdasarkan Modul Pendampingan Sosial yang diterbitkan oleh 

Dirjen PS dan BPPKS Kemensos RI bahwa untuk mengukur keberhasilan 

KUBE dapat dilihat dari aspek sebagai berikut: 

1. Aspek Kelembagaan 

a. Kepengurusan dan pembagian tugas 

b. Administrasi kelompok ( buku kegiatan, daftar anggota , buku 

tabungan) 

c. Kerja sama antar KUBE 

d. Proses pengembilan keputusan 

e. Pertemuan anggota 

2. Aspek sosial 

a. Motivasi berkelompok (potensi sosial, kehadiran anggota dalam 

pertemuan) 

b. Kerja sama  kelompok 

c. Tanggung jawab sosial ( antar anggota kelompok) 

d. Kepedulian sosial ( dengan luar anggota kelompok) 

e. Pengelolaan Usaha simpan pinjam 

f. Pemenuhan usaha simpan pinjam 

g. Pemenuhan kebutuhan gizi keluarga 

h. Keberlanjutan pendidikan anak  

i. Tindakan mengatasai kesehatan anggota keluarga 
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j. Keharmonisan keluarga 

k. Ketaatan dan kesungguhan menjalankan rukun keagamaan  

l. Keikutsertaan keluarga dalam kegiatan kemasyarakatan 

3. Aspek ekonomi 

a. Sumber modal  

b. Pendapatan 

c. Perkembangan Usaha 

d. Kinerja Usaha 

e. Kemampuan merencanakan usaha 

f. Tabungan 

g. Peluang pasar 

h. Kemampuan pemupukan modal 

i. Simpan Pinjam 

j. Kemitraan 

 

2.9 Pandangan dan Kajian Islam tentang Kesejahteraan Sosial/Masyarakat 

Kesejahteraan sosial dalam Islam pada intinya mencakup dua hal 

pokok yaitu kesejahteraan sosail 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. 

Mengingat luasnya definisi kesejahteraan dan banyaknya ayat-ayat 

Al-Qur’an yang berkaitan, maka bahasan kesejahteraan akan dibatasi “lebih 

kepada aspek ekonomi”. Demikian pula ayat-ayat Al-Qur’an yang terkait 
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secara langsung dengan konsep kesejahteraan dibatasi pada usaha/bekerja, 

sebagai titik tolak pemilihan ayat yang akan dibahas: 

1. Ayat Utama 

 
Artinya:  “dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui 

akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 

kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. At-Taubah/9:105) 

2. Ayat-ayat Pilihan 

a. Ayat-ayat yang terkait kesejahteraan pribadi: 

 

Artinya:  “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di 

muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi 

(sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”. 

(QS Al-Araf/7:10) 
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Artinya:  “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang 

seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak 

lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraannya). 

Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 

dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

benar”. (QS An-Nisa/4:9) 

b. Ayat-ayat yang terkait kesejahteraan keluarga dan masyarakat 

 

 
Artinya:  “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 

haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam 

perjalanan dan jangnalah kamu menghamburkan (hartamu) 

secara boros”. (QS Al-Isra/17:26) 

 

 

 
Artinya:  “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (1) 

Itulah orang yang menghardik anak yatim (2) dan tidak 

menganjurkan member Makan orang miskin (3)” (QS Al-

Maun/107:1-3..) 
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c. Ayat-ayat yang terkait kesejahteraan pada suatu negara 

 

 
Artinya:  “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan 

bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka 

berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan 

(ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan 

perbuatannya”. (QS Al-A’raf/7:96) 

 

 
Artinya:  “dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa. “Ya Tuhanku, 

Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan 

berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya 

yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari 

kemudian. Allah berfirman: “Dan kepada orang yang 

kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku 

paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk 

tempat kembali”. (QS Al-Baqarah/2:126) 
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Dapat disimpulkan konsep kesejahteraan dalam Islam, diantaranya: 

a. Kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil 

alamin, yang diwujudkan melalui bekerja untuk pemenuhan kebutuhan 

dasar. Pemenuhan kebutuhan tersebut wajib dilakukan untuk meraih 

kesejahteraan setiap individu, dalam keluarga dan masyarakat dan 

dalam suatu negeri. 

b. Kewajiban individu adalah bekerja, berusaha untuk mencari nafkah 

yang baik agar mencukupi kebutuhan. Kemudian setiap harta yang 

diperoleh dibelanjakan di jalan yang baik (karenanya dinilai sebagai 

sedekah), bahkan sebagian disisihkan sebagai tabungan masa depan 

untuk jaminan kesejahteraan masing-masing. 

1) Perhatian, bantuan, kebajikan dan silaturahim kepada 

keluarga/kerabat, dan kepada orang miskin walaupun bukan 

kerabat, dan orang yang membutuhkan baik berupa zakat maupun 

sedekah ataupun bantuan lainnya adalah salah satu upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan pada level keluarga/masyarakat. 

2) Negara berkewajiban mewujudkan negeri yang sejahtera, adil dan 

makmur, dengan segala kebijakan dan strateginya- termasuk 

pengelolalaan zakat, penciptaan lapangan kerja, dan lain 

sebagainya. Namun demikian Al-Qur’an memberikan syarat 

tercapainya negeri yang sejahtera tersebut yakni melalui iman dan 

takwa dari masing-masing penduduknya. Dengan kata lain 

kesejahteraan negeri tidak dapat dicapai tanpa pencapaian 
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kesejahteraan pada level individu yang akan membentuk keluarga 

dan masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan takwa. 

 

2.10 Definisi Konsep 

Adapun definisi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah 

untuk melakukan sesuatu dan diimplementasikan oleh lembaga yang 

berwenang untuk mengatasi masalah yang ada dimasyarakat terdiri dari 

beberapa pilihan dan strategi yang berorientasi pada tujuan negara. 

2. Implementasi kebijakan adalah tahap yang urgent atau penting dimana 

kebijakan tersebut dilaksanakan dan diarahkan pada tercapainya tujuan 

dan sasaran yang ingin dicapai. 

3. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang dijalankan dengan 

kesadaran dan partisipasi penuh dari para pihak untuk meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan 

yang merangkum nilai-nilai sosial yang menjadikan manusia itu adil dan 

beradab. 

4. Kelembagaan adalah suatu sistem yang mana terdapat himpunan norma-

norma yang mengatur, menfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan 

masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan. 

5. Sosial ialah proses interaksi yang terjadi di masyarakat yang mencakup 

semua kegiatan masyarakat, seperti berpikir, bersikap, dan berperilaku 

dalam menjalin hubungan sosial diantara sesamanya. 
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6. Ekonomi adalah cara-cara yang dilakukan masyarakat dalam pemanfaatan 

sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat 

yang tidak terbatas tersebut. 

7. Konsep usaha bersama ialah suatu konsep untuk meningkatkan usaha 

ekonomi produktif yang dilandasi oleh nilai filosofis “dari”, “oleh”, dan 

“untuk” masyarakat yang berkeinginan untuk merubah keadaan yang 

lebih baik dari sebelumnya, yaitu perubahan secara ekonomi, sosial, dan 

spiritual atau lebih dikenal dengan Dzikir, pikir, dan ikhtiar. 

 

2.11 Konsep Operasional 

1. Aspek Kelembagaan 

Kelembagaan sebagai aturan di dalam suatu kelompok masyarakat 

atau organisasi yang menfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk 

membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat 

bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai 

tujuan bersama yang diinginkan. 

2. Aspek social 

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sosial diartikan sebagai 

suatu ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berkenaan 

dengan masyarakat. Jadi, sosial adalah ilmu yang dapat mencakup semua 

kegiatan masyarakat, seperti sifat, perilaku dan lain lain. (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia) 

a. Motivasi berkelompok ( potensi sosial, kehadiran anggota dalam 

pertemuan) 

b. Kerja sama  kelompok 
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c. Tanggung jawab sosial ( antar anggota kelompok) 

d. Kepedulian sosial ( dengan luar anggota kelompok) 

e. Pengelolaan Usaha simpan pinjam 

f. Pemenuhan usaha simpan pinjam 

g. Pemenuhan kebutuhan gizi keluarga 

h. Keberlanjutan pendidikan anak  

i. Tindakan mengatasai kesehatan anggota keluarga 

j. Keharmonisan keluarga 

k. Ketaatan dan kesungguhan menjalankan rukun keagamaan  

l. Keikutsertaan keluarga dalam kegiatan kemasyarakatan 

3. Aspek ekonomi 

Ekonomi adalah cara-cara individu dan masyarakat yang 

mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan 

sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan meraka. (Robert B. 

Ekelund Jr. dan Robert D. Tollison) 

a. Sumber modal 

b. Pendapatan 

c. Perkembangan Usaha 

d. Kinerja Usaha 

e. Kemampuan merencanakan usaha 

f. Tabungan 

g. Peluang pasar 

h. Kemampuan pemupukan modal 

i. Simpan Pinjam 

j. Kemitraan 
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2.12 Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 1) Penulis Menganalisis Pelaksanaan Program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

(studi kasus KUBE di Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten 

Bengkalis). 2) Dirjen PS dan BPPKS Kemensos RI tentang indikator dan 

pengukuran keberhasilan KUBE. 3) penulis menggunakan Metode Penelitian 

Deskriptif Kualitatif. 4) Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (studi kasus KUBE 

di Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis) 

Terlaksana Dengan Baik. 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran: 

Analisis Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus KUBE 

di Desa Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis) 

 

Dirjen PS dan BPPKS Kemensos RI Tentang indikator dan 

pengukuran  keberhasilan KUBE : 1) Kelembagaan, 2) Sosial, 3) 

Ekonomi. 

 

Menggunakan metode penelitian pendekatan Deskriptif Kualitatif 

yang menjelaskan dan menggambarkan suatu fenomena atau kasus 

yang terjadi kemudian dikaitkan dengan teori teori atau konsep yang 

relevan dalam memberikan gambaran nyata atau fakta-fakta yang 

sebenarnya, sehingga dapat diambil kesimpulan. 

 

Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus KUBE di Desa 

Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis) 

Terlaksana Dengan Baik. 
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1. Indikator 

Tabel 2.1 Indikator Penelitian 

Konsep 

Penilaian 

KUBE 

Indikator Sub indikator 

Pelaksanaan 

program 

KUBE 

Kelembagaan a. Kepengurusan dan pembagian tugas 

b. Administrasi kelompok (buku 

kegiatan, buku daftar anggota, buku 

tabungan, dll) 

c. Kerja sama antar KUBE 

d. Proses pengambilan keputusan 

e. Pertemuan anggota 

 Sosial a. Motivasi berkelompok (potensi 

sosial). (Kehadiran anggota dalam 

pertemuan) 

b. Kerja sama keompok 

c. Tanggung jawab sosial (antara 

anggota kelompok) 

d. Kepedulian sosial (dengan luar 

anggota kelompok) 

e. Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam 

f. Pemenuhan kebutuhan gizi 

keluarga 

g. Keberlanjutan pendidikan anak 

h. Tindakan mengatasi kesehatan 

anggota keluarga 

i. Keharmonisan keluarga 

j. Ketaatan dan kesungguhan 

menjalankan rukun keagamaan 

k. Keikutsertaan keluarga dalam 

kegiatan kemasyarakatan 

 Ekonomi a. Sumber modal 

b. Pendapatan 

c. Perkembangan usaha 

d. Kinerja usaha 

e. Kemampuan merencanakan usaha 

f. Tabungan 

g. Peluang pasar 

h. Kemampuan pemupukan modal 

i. Simpan pinjam 

j. Kemitraan 

Sumber: Dirjen PS dan BPPKS Kemensos RI 2010 
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2. Penelitian Terdahulu 

Pada dasarnya penelitian ini sudah pernah diteliti sebelumnya yang 

telah dilakukan oleh: 

a. Fazra Raissa Wulandari Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

Tahun 2011 judul: Peran Pekerja Sosial Masyarakat Kelompok Usaha 

Bersama Dalam Pemberdayaa Keluarga Miskin di Desa Lebak Wangi 

Kecamatan Sepatan Timur Tangerang. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan peran pendampingan yang dilakukan oleh PSM  

dengan 6 tahap pendampingan, yaitu: Perencanaan pendamping untuk 

persiapan binaan, pembimbing PSM, Pemberi Informasi PSM, 

Motivator PSM, Fasilitator PSM, Evaluator PSM. 

b. Ace Lingga Sari Mahasiswi Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Tanjung Pinang Tahun 2013 judul: Fungsi Pemerintahan Daerah 

Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lingga (Studi Pada 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Lingga). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan fungsi Pemerintahan 

Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lingga (Studi 

pada Kelompok Usaha Bersama( KUBE) di Kecamatan Lingga) 

dapat dikatakan belum berhasil, akan tetapi dibeberapa indikator 

sudah berhasil. 

c. Mutiara Pertiwi Mahasiswi Institut Pertanian Bogor Tahun 2008 

judul: Analisis Efektivitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai 

Program Pemberdayaan Rakyat Miskin Perkotaan (Studi Kasus di 

Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan). Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa kemiskinan perkotaan yang 

terjadi disebabkan oleh kurangnya jam kerja rata-rata RT penduduk 

masih rendah yaitu 39 jam per minggu, belum beroperasi secara rutin 

program KUBE sehingga efektifitas program tersebut belum tercapai, 

dan kebijakan pemerintah yang masih cenderung bersifat top-down. 


