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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan publik 

Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu 

nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Meskipun masalah tersebut 

dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui 

kebijakan publik (Dunn dalam Nugroho, 2003:58). Karakteristik masalah publik 

yang harus diatasi selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat 

dinamis, sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik 

(holistic approach) yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan 

dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari yang 

faktor lainnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen 

pencapaian tujuan pemerintah. 

Kebijakan adalah tindakan pemerintah yang berwenang. Tindakan 

yang dibuat dan diimplementsikan oleh badan pemerintah yang memiliki 

hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Yuang dan Quinn 

(Suharto, 2005:44). Lebih lanjut bahwa, kebijakan adalah seperangkat 

seperangkat tindkan yang berorientasi pada tujuan kebijakan, bisanya 

bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan 

atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan 

orang banyak. 

Kebijakan itu sendiri oleh Eulau dan Prewitt (Jones, 1991:47) 

didefenisikan sebagai keputusan tetap yang dirincikan oleh kosistensi dan 

pengulangan (revetitivness) tingkah laku mereka yang membuat dan dari 
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mereka yang mematuhi peratusan tersebut. Sementara itu menurut Kamsil 

dan Christine (2003,90), kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang 

harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan 

aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam 

mencapai tujuan tertentu.  

Sedangkan menurut Thomas R. Rye (Subarsono, 2005:2). 

Kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa 

mereka melaksanakan dan hasil yang memuat sebuah kehidupan bersama 

tampil berbeda, jenis-jenis kebijakan adalah pembagian pertama publik 

adalah dari makna kebijakan publik bahwa kebijakan publik adalah hal-hal 

yang, diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan. Pembagian 

jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuk kebijakan publik dalam arti 

luas dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: 

1. Kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditulis dalam bentuk 

perundang-undangan dan tidak tertulis namun disepakati. 

2. Berkenan dengan substansi dan yang berkenan dengan prosedur. (Budi 

Winarno, 2002:6). 

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. 

Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seorang, kelompok ataupun 

pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus 

mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. 

Hal tersebut berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan 

dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. 
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Apabila kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan 

mendapat kendala ketika diimplemetasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan 

publik harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang 

hidup dan berkembang. 

Pemerintah dituntut memiliki kemampuan atau keahlian, rasa 

tanggungjawab dan kemauan dalam membuat kebijakan, hal itu diperlukan 

agar kebijakan yang dibuat tidak mengalami kesalahan dalam 

pembuatannya. Menurut pendapat Nigro and Nigro yang dikutip dalam 

islamy. Ada beberapa kesalahan umum dalam pembuatan kebijakan, yaitu: 

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. 

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama. 

3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. 

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar. 

5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. (Nigro dalam Islamy,2004:25-26). 

Berdasarkan uraian diatas, dijelaskan bahwa kebijakan publik 

merupakan rangkaian 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 agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak bertentangan 

dengan kepentingan msyarakat luas. Selain itu pemerintah dalam membuat 

dan merealisasikan kebijakan, masyarakat jangan dianggap sebagai subyek 
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pelengkap saja melainkan peran masyarakat sangat penting karena kebijakan 

yang baik adalah kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat. 

Kebijakan publik adalah salah-satu kajian dari Ilmu Administrasi 

Publik yang banyak dipelajari oleh ahli serta ilmuwan Administrasi Publik. 

Berikut beberapa pengertian dasar kebijakan publik yang dikemukakan oleh 

beberapa ahli. Menurut Dye (1981:1): “Public policy is whatever 

governments choose to do or not to do”. Dye berpendapat sederhana bahwa 

kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan 

atau tidak dilakukan. Sementara Anderson dalam Public Policy-Making 

(1975:3) mengutarakan lebih spesifik bahwa: “Public policies are those 

policies developed by government bodies and official”. 

Berhubungan dengan konteks pencapaian tujuan suatu bangsa dan 

pemecahan masalah publik, Anderson dalam Tachjan (2006i:19) 

menerangkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang 

mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh 

seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu 

permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Seiring dengan pendapat 

tersebut Nugroho (2003:52) menjelaskan bahwa kebijakan publik 

berdasarkan usaha-usaha pencapaian tujuan nasional suatu bangsa dapat 

dipahami sebagai aktivitas-aktivitas yang dikerjakan untuk mencapai tujuan 

nasional dan keterukurannya dapat disederhanakan dengan mengetahui 

sejauhmana kemajuan pencapaian cita-cita telah ditempuh. 
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Tachjan (2006i:19) menyimpulkan bahwa pada garis besarnya siklus 

kebijakan publik terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu: 

1. Perumusan kebijakan 

2. Implementasi kebijakan serta 

3. Pengawasan dan penilaian (hasil) pelaksanaan kebijakan.  

Jadi efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh 

proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi serta evaluasi. 

Ketiga aktivitas pokok proses kebijakan tersebut mempunyai hubungan 

kausalitas serta berpola siklikal atau bersiklus secara terus menerus sampai 

suatu masalah publik atau tujuan tertentu tercapai. 

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugroho (2006:31), 

menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan 

publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni: 

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar yaitu UUD 

1945,UU/Perpu,Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan 

daerah. 

2. Kebijakan publik bersifat meso atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. 

Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran 

menteri,peraturan gubernur,peraturan bupati, dan peraturan walikota. 

Kebijakan ini dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB 

antar menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota. 

3. Kebijakan publik bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur 

pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan diatasnya. Bentuk 
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kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik 

dibawah menteri, Gubernur, Bupatai dan Walikota. 

Dari gambaran tentang kebijakan diatas, nampak jelas bahwa 

kebijakan program kelompok usaha bersama ini merupakan kebijakan yang 

bersifat meso atau menengah atau penjelas pelaksanaan yaitu kebijakan dari 

peraturan menteri. 

2.1.1Implementasi kebijakan Publik 

Ada beberapa tahapan dalam siklus kebijakan publik dan salah satu 

tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi 

kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya sebagai  pelaksanaan dari 

apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, 

terkadang tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, 

tahapan implementasi menjadi begitu penting karena 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 kebijakan itu 

sendiri. 

Terdapat beberapa konsep mengenai implementasi kebijakan yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:Van Meter dan Van 

Horn dalam Budi Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi 

kebijakan publik sebagai: ”Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini 
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mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi 

tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam 

rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar 

dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”. 

Tahapan implementasi suatu kebijakan tidak akan dimulai sebelum 

tujuan dan sasaran direncanakan terlebih dahulu yang dilakukan dalam tahap 

formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi 

hanya setelah undang-undang tentang suatu kebijakan dikeluarkan dan dana 

yang disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut telah 

tersedia.Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan 

berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. 

Anderson (1978:25) mengemukakan bahwa: ”Policy implementation is the 

application by government`s administrative machinery to the 

problems.Kemudian Edward III (1980:1) menjelaskan bahwa: “policy 

implementation,… is the stage of policy making between establishment of a 

policy…And the consequences of the policy for the people whom it affects”. 

Berdasarkan penjelasan di atas, Tachjan (2006i:25) menyimpulkan 

bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan 

adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. 

Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. 

Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya 

menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau 

makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. 
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Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam 

proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu 

proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. 

Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh pendapat Udoji dalam 

Agustino (2006:154) bahwa: “The execution of policies is as important if not more 

important than policy making. Policy will remain dreams or blue prints jackets 

unless they are implemented”. 

Agustino (2006:155) menerangkan bahwa implementasi kebijakan 

dikenal dua pendekatan yaitu: “Pendekatan top down yang serupa dengan 

pendekatan command and control (Stewart, 2000:108) dan 

pendekatan bottom up yang serupa dengan pendekatan the market 

approach (Lester Stewart, 2000:108). Pendekatan top down atau command 

and control dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari aktor di tingkat 

pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat. Pendekatan top 

down bertolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik 

(kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus 

dilaksanakan oleh administratur atau birokrat yang berada pada level bawah 

(street level bureaucrat)”. Bertolak belakang dengan pendekatan top 

down, pendekatan bottom up  lebih menyoroti implementasi kebijakan yang 

terformulasi dari inisiasi warga masyarakat. Argumentasi yang diberikan 

adalah masalah dan persoalan yang terjadi pada level daerah hanya dapat 

dimengerti secara baik oleh warga setempat. Sehingga pada tahap 

implementasinya pun suatu kebijakan selalu melibatkan masyarakat secara 

partisipastif. 
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Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan 

publik perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya. Untuk 

menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh 

penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan 

pemahaman, maka akan digunakan model-model implementasi kebijakan. 

Edwards III (1980) berpendapat dalam model implementasi kebijakannya 

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor 

sebagai berikut: 

1.   Bureaucraitic structure (struktur birokrasi) 

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal 

yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah 

mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart 

operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator 

dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari 

tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, 

struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung 

melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit 

dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi 

menjadi tidak fleksibel. 

2.   Resouces (sumber daya) 

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi 

kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: 
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bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-

aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau 

aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung 

jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber 

daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi 

kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya di sini berkaitan dengan 

segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan 

implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, 

anggaran, fasilitas,  kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut : 

1) Sumber Daya Manusia (Staff) 

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya 

dukungan dari sumber daya manusia yang cukup     kualitas dan 

kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan 

keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, 

sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia 

apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. 

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan 

sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat 

2) Anggaran (Budgetary) 

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan 

dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program 

atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, 
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sebab tanpa dukungan anggaran yang memadahi, kebijakan 

tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan 

sasaran.  

3) Kewenangan ( Authority) 

Wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan 

menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang 

dikehendaki. 

3. Disposisition (sikap pelaksana) 

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana 

kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang 

sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh 

pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. 

Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program 

yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana 

kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, 

wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam 

implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik 

maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak 

mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.  
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4.      Communication (komunikasi) 

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari 

komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan 

berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat 

kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy 

implementors) (Widodo, 2011:97).Widodo kemudian menambahkan bahwa 

informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan 

dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran 

(target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan 

hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar 

proses implementasi kebijakan bisa berjalan  dengan efektif serta sesuai 

dengan tujuan kebijakan itu sendiri. 

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa 

dimensi penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan 

informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi 

tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada 

pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang 

terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan 

mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari 

pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam 

implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar 

informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak  
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menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun 

pihak terkait. 

 

2.2 Pemberdayaan Masyarakat miskin Perdesaan  

Menurut Undang-Undang Nomor  6 tahun 2014 pasal 1, 

pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan merupakan upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin dengan 

meningkatkan pengetahuan,sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, 

kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan 

,program kegiatan ,dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah 

dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 

Pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian 

wewenang atau pemberian otonomi kejajaran bawah. Inti dari pemberdayaan 

upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. 

Pencapaian tujuan melaui pertumbuhan motivasi,inisiatif,kreatif, serta 

penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.Menurut Djohani 

dalam Kusnadi, dkk (2005: 220), menyebutkanpemberdayaan masyarakat 

dimaksudkan mengembangkan kemampuanmasyarakat agar secara berdiri 

sendiri memiliki keterampilan untukmengatasi masalah-masalah mereka 

sendiri. Pemberdayaan masyarakatadalah upaya untuk menciptakan atau 

meningkatkan kapasitas masyarakat,baik secara individu maupun 

berkelompok dalam memecahkan berbagaipersoalan terkait upaya 

peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.  
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Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan 

semakin besar dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi 

masyarakat dan swasta, otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui 

otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk 

mendorong dan memberi motivasi membangun daerah yang kondusif, sehingga 

akan munculnya kreasi dan daya inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan 

daerah lain.Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat 

dan martabat  golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka 

dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan (Zubaedi; 

2013; 24). 

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa 

penyelenggaraan pemerintah desa diabadikan untuk meningkatkan taraf 

hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program 

dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya 

meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga 

masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya secara 

maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik 

dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.  

Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup 

hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan 

usaha yang sama atau member modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan 

perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya 
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potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi 

memperbaiki empat akses yaitu: 

a. Akses terhadap sumber daya; 

b. Akses terhadap Teknologi; 

c. Akses terhadap pasar; 

d. Akses terhadap sumber pembiayaaan; 

Keempat akses ini disamping menjadi tanggung jawab pemerintah 

untuk memfasilitasinya, juga diperlukan peran aktif dari kelompok-

kelompok masyarakat di desa dan kelurahan untuk membentuk usaha 

bersama pula diselenggarakan secara kekeluargaan. (Widjaja;2003) 

Mencermati ketentuan dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1999 

tentang pemerintah Daerah, maka dinamika masyarakat pada tingkat desa dapat 

terwadahi dalam tiga institusi utama berikut ini: 

1. Pemerintah desa merupakan unsur pelaksana berbagai program 

pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan 

masyarakatnya. 

2. Badan Perwakilan Desa merupakan Lembaga Legislatif desa yang 

berfungsi menampung,menyalurkan, serta mewujudkan aspirasi dan 

kepentingan masyarakat dalam penetapan kebijakan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah desa. 

3. Lembaga kemasyarakatan desa seperti LKMD, Karang taruna, PKK, dan 

kelompok-kelompok masyarakat lainnya merupakan mitra pemerintah 

desa dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan untuk 

mengakomodasikan aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam 
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bidang pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka 

menumbuhkembangkan partisipasi dan semangat gotong royong 

warganya. 

Ketiga institusi ini dapat bersinergi untuk mewujudkan, 

mempercepat, dan memperkuat implementasi otonomi desa dan 

memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sesuai fungsi dan kewenangan 

masing-masing yang secara tegas dan jelas telah diatur dalam perundang-

undang yang berlaku. 

Setiap desa memiliki kondisi dan potensi yang khas, berbeda 

dengan desa lainnya, demikian pula aspirasi dan karakter masyarakatnya. 

Oleh sebab itu, pembangunan didesa  memang sepatutnya lebih banyak 

ditentukan oleh masyarakat desa sendiri. Kedudukan pemerintah desa yang 

telah diberi kewenangan penuh untuk memberdayakan masyarakatnya sudah 

tentu harus mempunyai kemampuan untuk mengurus rumah tangganya 

sendiri dengan lebih mengedepankan hak-hak masyarakat.(Widjaja:2007) 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, pemberdayaan 

masyarakatdesa adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat desa agar mampuberdiri sendiri dengan keterampilan dan 

pengetahuan yang dimilikinya untukmengatasi masalah-masalah mereka 

sendiri, meningkatkan kualitas hidup,mencapai kesejahteraan dan 

memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat 
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2.2.1 Tujuan Pemberdayaan masyarakat miskin didesa 

Pemberdayaan adalah kondisi dimana mereka memiliki kesamaan 

hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan, kedudukan, peranan 

yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dalam seluruh aspek 

kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan membutuhkan dukungan 

dari berbagipihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. 

Pemberdayaanyang dilakukan memiliki dampak keberdayaan masyarakat 

untuk keluar darihambatan struktural, sehingga masyarakat yang berdaya 

ini nantinya dapatmengaktualisasikan potensi diri dan kapasitasnya untuk 

menghadapitantangan eksternal sebagai dampak dari pembagunan. 

Menurut Agnes Sunartiningsih (2004: 140), menyebutkan 

prosespemberdayaan masyarakat yang dilakukan diharapkan mampu: 

a.  Menganalisis situasi yang ada dilingkungannya. 

b.  Mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan 

keterbatasanyang mereka miliki. 

c.  Meningkatkan kualitas hidup anggota 

d.  Meningkatkan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat. 

e.  Mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya 

yangdiperlukan. 

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat menunjuk pada keadaan 

atauhasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu 

meningkatkanmasyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dan  
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memperkuat kekuasaanatau mempunyai pengetahuan dan kemampuan 

dalam memenuhi kebutuhanhidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, 

maupun sosial seperti mempunyaikepercayaan diri, mampu 

menyampaikan aspirasi, mempunyai matapencaharian, berpartisipasi 

dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalammelaksanakan tugas 

kehidupannya (Suharto, 2005: 60). 

Edi Suharto (2005: 67), mengatakan pelaksanaan proses 

danpencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dicapai melalui 

penerapanpendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat dengan 5P 

yaituPemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan 

Pemeliharaan. 

a.  Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkanpotensi masyarakat berkembang secara optimal. 

Pemberdayaan harusmampu membebaskan masyarakat dari sekat-

sekat kultural dan structuralyang menghambat. 

b.  Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang 

dimilikimasyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhannya.Pemberdayaan harus mampu menumbuh 

kembangkansegenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat 

yang menunjangkemandirian mereka. 

c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-

kelompoklemahagar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari 

terjadinyapersaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara 
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yang kuat danlemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok 

kuat terhadapkelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada 

penghapusan segalajenis diskriminasi dan dominasi yang tidak 

menguntungkan rakyat kecil. 

d.  Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar 

masyarakatmampu menjalankan peranan dan tugas-tugas 

kehidupannya.Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat 

agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah 

dan terpinggirkan. 

e.  Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap 

terjadikeseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok 

dalammasyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan 

dankesimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh 

kesempatanberusaha. 

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaanmasyarakat 

yaitu membuat masyarakat berdaya dan mempunyai pengetahuanserta 

keterampilan yang digunakan dalam kehidupan untuk meningkatkanpendapatan, 

memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan mengembangkansistem untuk 

mengakses sumber daya yang diperlukan. 

2.3 Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Kelompok merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai 

tujuanyang sama. Kelompok Usaha Bersama dapat diartikan sebagai 

sebuahkelompok yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai 

tujuan untuk  
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belajar berusaha melalui kegiatan tertentu. Peraturan Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor Per-19/Pb/2005 Tentang Petunjuk Penyaluran 

Dana Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Binaan Sosial Program 

PemberdayaanFakir Miskin Melalui Pola Pengembangan Terpadu 

Kelompok UsahaBersama (KUBE) Dan Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM), menyebutkan: 

“Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari 

keluargayang tergolong miskin yang dibentuk oleh masyarakat, 

tumbuh danberkembang atas dasar prakarsanya sendiri, 

sehingga berinteraksi antarasatu dengan yang lain dan tinggal 

dalam satu wilayah tertentu dengantujuan untuk meningkatkan 

relasi sosial yang harmonis, dalammemenuhi kebutuhan 

Anggotanya, memecahkan masalah sosialekonomi yang 

dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usahabersama.” 

 

Menurut Definisi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah 

himpunan keluarga yang tergolong miskin, dibentuk, tumbuh dan 

berkembang atas dasar prakarsa sendiri, saling berintraksi dan tinggal 

dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan 

produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis untuk 

memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialami 

dan menjadi wadah pengembangan usaha. 

Pada dasarnya tujuan keberadaan Kelompok Usaha Bersama 

dimasyarakat adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup 

masyarakattersebut. Pemahaman tentang mutu hidup masyarakat sangat 

ditentukan olehnilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat 

tersebut. Nilai-nilai yangdiyakini oleh masyarakat akan berbeda dari suatu 

masyarakat ke masyarakat 
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yang lain. Dengan demikian rumusan tujuan menjadi tolok ukur dari 

kegiatanyang dilakukan.Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah 

untuk meningkatkanmotivasi, interaksi dan kerjasama dalam kelompok, 

mendayagunakan potensidan sumber daya ekonomi lokal, memperkuat 

budaya kewirausahaan,mengembangkan akses pasar dan menjalin 

kemitraan dengan berbagai pihakyang terkait 

(http://suryanto.blog.unair.ac.id/files/2010/01/kubepdf.pdfdiakses pada 

tanggal 20 Oktober 2016). 

Mengacu kepada definisi KUBE tersebut, maka  diketahui bahwa 

KUBE merupakan perkumpulan atau kelompok masyarakat miskin yang 

dibentuk atas prakarsa sendiri dan tinggal dalam suatu wilayah yang sama. 

Dimana KUBE ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas 

anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis untuk memenuhi 

kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialami dan menjadi 

wadah pengembangan usaha. 

Melalui pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini 

diharapkan juga kelompok sasaran mampu menggali dan memanfaatkan 

sumber daya alam, sosial, ekonomi, sumber daya manusia dan sumber 

lingkungan serta sumber-sumber lainnya yang ada di sekitarnya untuk 

kepentingan pengembangan potensi yang dimiliki, seperti: pemanfaatan 

lahan untuk pertanian, pemanfaatan air untuk pengembangan usaha ternak 

ikan, pemanfaatan tenaga yang mengganggur untuk menjadi tenaga kerja 

di Kelompok Usaha Bersama yang dikelola, dan lain-lain. Diharapkan 

http://suryanto.blog.unair.ac.id/files/2010/01/kubepdf.pdf
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dengan pola seperti ini, mereka akan mudah mengintegrasikan sumber-

sumber tersebut ke dalam kepentingan-kepentingan kelompok.  Kelompok 

mempunyai wewenang untuk mengelola, mengembangkan, mengevaluasi 

dan menikmati hasil-hasilnya. Pemerintah hanya memfasilitasi agar 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat berhasil dengan baik. Dilihat 

dari komposisi ini, pendekatan Kelompok Usaha Bersama(KUBE) 

merupakan pendekatan yang relevan di dalam pemberdayaan kelompok 

miskin tersebut. 

2.4 Definisi Konsep 

Untuk memudahkan analisa agar mendapat kesatuan, pengertian dalam 

penelitian, maka penulis memberikan definisi konsep sebagai berikut: 

1. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud 

atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau 

sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau 

suatu hal yang diperhatikan 

2. Implementasi kebijakan adalah suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan 

yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan. 

3.  Pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan merupakan upaya meningkatkan 

kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat miskin di desa, sehingga 

masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat, dan martabatnya secara maksimal 

untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, 

sosial, agama dan budaya.  

4.  Kelompok Usaha Bersama adalah himpunan keluarga yang tergolong 

miskin, dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, 
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saling berintraksi dan tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan 

untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial 

yang harmonis untuk memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah 

sosial yang dialami dan menjadi wadah pengembangan usaha. 

2.5 Pandangan Islam tentang Konsep Penelitian 

menurut perspektif agama islam dalam al-Qur’an surat an-Nahl ayat 125 bisa 

menjadi dasar melaksanakan tahap-tahap kebijakan publik, 

 اْدُع إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْىِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلهُْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُه إِنَّ َربََّك هُىَ 

  (521أَْعلَُم بَِمْه َضلَّ َعْه َسبِيلِِه َوهَُى أَْعلَُم بِاْلُمْهتَِذيَه )

 Artinya: Serulah (manusia) kepada jlan Tuhanmu dengan hikmah 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. (16: 125) 

Allah menyuruh Rosullullah agar mengajak makhluk kepada Allah dengan  

hikmah, yaitu Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan 

antara  yang hak dengan 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 suatu 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 aktor politik atau  
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sekelompok  aktor politik dengan tujuan yang telah dipilah beserta cara-

cara untuk mencapainya dalam suatu situasi, dimana keputusan-keputusan 

itu menyangkut kepentingan masyarakat. 

Pemberdayaan yang diistilahkan dengan kata “empowerment” 

adalah sebuah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan 

mendorong,memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan 

nyata. Kesadaran tersebut akan menjadi sebuah tindakan nyata apabila 

individu tersebut sadar dan mau berubah sebagaiman firman Allah SWT 

dalam al-quran surat Ar-Ra’d ayat 11  

َ ََل  ِ ۗإِنه َّللاه لَُه ُمَعقَِّباٌت ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن أَْمِر َّللاه
ُ ِبَقْوٍم ُسوًءا َفََل  ٰى ُيَغيُِّروا َما ِبأَْنفُِسِهْم َۗوإَِذا أََراَد َّللاه ُر َما ِبَقْوٍم َحته ُيَغيِّ

 وِنِه ِمْن َوالٍ َمَرده لَُه َۚوَما لَُهْم ِمْن دُ 

“ Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, merekamenjaganya atas 

perintah Allah. Sesungguhnya allah tidak merobah keadaan suatu 

kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri 

mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan 

sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia “ (QS:Ar-

Ra’d 13:11). 

 

Berdasarkan ayat yang diatas jelaslah bahwa untuk merubah keadaan 

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

kesadaran diri kita sendiri untuk mengubah keadaan hidup kita, melalui 

usaha-usaha yang kita lakukan. Salah satu bentuk usaha yang kita lakukan 

seperti yang peneliti meneliti mengenai kelompok usaha bersama. Yang 

mana kelompok ini yang sudah terbentuk , hendak nya dimanfaatkan sebaik 

mungkin untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Perlu 
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adanya kesadaran bagi kita untuk mengelolanya dengan baik, karena hal itu 

tujuannya untuk mengubah keadaan dan kesejahteraan masyarakat juga. 

َ يَْجَعْل لَهُ َمْخَرًجا. َويَْرُزْقهُ ِمْه َحْيُث ََل يَْحتَِسُب، َوَمْه يَتََىكَّْل َعلَى  }َوَمْه يَتَِّق َّللاَّ

ِ فَهَُى َحْسبُ   هُ{َّللاَّ

“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan 

memberikan baginya jalan ke luar (bagi semua urusannya). Dan 

memberinya rezki dari arah yang tidada disangka-sangkanya. Dan 

barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan 

mencukupkan (segala keperluan)nya” (QS ath-Thalaaq:2-3). 

Ayat diatas telah menjelaskan setelah kita berusaha , bertawakallah kepada 

Allah  SWT ,maka Allah SWT akan memberikan jalan keluar dari 

permasalahan kita hadapi  dan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang 

tiada disangka-sangka. Maka dari itu berusahalah dan bertawakallah , berserah 

dirilah kepada Allah SWT karna dia lah maha pemberi rezeki untuk 

hambanya. 

 

2.6 Konsep Operasional 

Konsep Operasional adalah pengertian variabel (yang diungkap 

dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktis, secara 

nyata dalam lingkup objek penelitian/objek yang diteliti. Variabel yang 

digunakan adalah variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep operasional 

untuk mengukur pelaksanaan program kube didesa Sungai Ungar Utara 

menggunakan Teori Edward III yang terdiri 4 variabel yaitu 
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1. Komunikasi  

Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan adalah proses 

penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) 

kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Pembuat kebijakan 

penelitian ini adalah Dinas Sosial Karimun dan pelaksanaan kebijakan 

kube disini adalah Anggota Kelompok usaha bersama didesa Sungai 

Ungar Utara. Hal yang terpenting dalam komunikasi yaitu tranformasi 

informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi 

informasi (consistency). Informasi yang disampaikan dari Dinas Sosial 

kepada anggota kube melalui sosialisasi yang dilakukan Dinas sosial 

mengenai program kube. 

 

2. Sumber Daya 

Sumber daya dalam penelitian ini adalah segala sumber yang 

dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. 

Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia (Staff) yaitu yang 

melaksanakan kebijakan program kube ini yaitu anggota kube,kemudian 

anggaran yaitu dana bantuan untuk pelaksanaan kebijakan program kube, 

fasilitas disini yaitu sarana prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan 

kebijakan, dan kewenanganuntuk meyakinkan dan menjamin bahwa 

kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. 
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3. Disposisi (Sikap Pelaksana) 

Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan yaitu Dinas 

Sosial misalnya  komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi dari 

pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam 

melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai 

dengan peraturan yang telah ditetapkan. Komitmen disini yaitu 

tanggungjawab Dinas Sosial dengan melakukan pengawasan serta 

membantu dalam mempromosikan itu bentuk rasa tanggung jawab pihak 

pelaksana kepada kelompok usaha. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi sangat penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. 

Struktur birokrasi yang dimaksudkan adalah mekanisme sebagai pedoman 

melaksanakan kebijakan agar berjalan sesuai tujuan dan sasaran yang tepat 

karena berdasarkan SOP. Mekanisme disini yaitu pedoman pelaksana 

seperti dalam penyuluhan keterampilan dan pendampingan. 
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Tabel 2.1 

 Konsep Operasional 

Konsep Variabel Indikator Sub indikator 

Pelaksanaan 

program 

pemberdayaa

n masyarakat 

melalui 

kelompok 

usaha 

bersama  

Kebijakan 

kementerian 

sosial tahun 

2007 

(Teori edward 

III) 

1. Komunikas

i 

 

 

2. Sumber 

Daya 

 

 

 

3. Disposisi 

(Sikap) 

 

 

4. Struktur 

Birokrasi 

a. Transmisi 

b. Kejelasan 

c. Konsisten 

 

a. Staf/SDM 

b. anggaran 

c. Wewenang 

 

 

a. Komitmen 

 

 

 

a. Mekanisme

/ SOP 

 Penyampaian isi 

kebijakan dengan 

baik 

 Kejelasan tujuan 

kebijakan 

 Kebijakan harus jelas 

dan konsisten 

 Jumlah staf harus 

memadai 

 Anggaran dana yang 

memadai 

 Informasi cara 

pelaksanaan 

kebijakan 

 Sikap kejujuran dan 

tanggung jawab 

 Sarana dan prasarana 

memadai 

 Mengawasai para 

pelaksana 

 Bekerjasama dengan 

pihak pemerintah  

maupun swasta 

Sumber: Data Penelitian Olahan,2016 

2.6 Kajian Terdahulu 

Dalam suatu penelitian diperlukan kajian terdahulu yaitu untuk 

membandingkan permasalahan penelitian yang dibuat oleh penulis dan 

penelitian terdahulunya. 

1. Peneliti Ike Setiowati(2015), meneliti dengan judul “Analisis Pelaksanaan 

program Kegiatan usaha Peningkatan pendapatan (UP2K) didesa koto 

pangean kecamatan pangean Kabupaten Kuantan sengingi. Hasil 

penelitian yang ditelitinya Program (UP2K) sudah berjalan dengan baik 

sesuai peraturan atau kebijakan yang telah di tetapkan, walaupun terdapat 

hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut seperti terjadi 
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penyalahgunaan dana UP2K,terjadi keterlambatan dalam pengembalian 

dana pinjaman dana UP2K, hal itu dikarenakan fungsi manajemen yang 

kurang optimal yang disebabkan oleh kurangnya perhatian pengelola 

dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi dalam kegiatan UP2K ini. 

2. Peneliti Haslinda(2015), judul penelitiannya yaitu “ Analisis Pengaruh 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat terhadap peningkatan 

Ekonomi Masyarakat studi kasus pelaksanaan kegiatan simpan pinjam 

Perempuan desa Sawang kecamatan Kundur Barat Kabupaten karimun. 

Hasil penelitian nya sudah sesuai dengan keputusan Menteri Koordinator 

bidang kesejahteraan rakyat nomor 25 tahun 2007. 

3. Peneliti Awaludin Toha (2016), judul Penelitiannya “ Efektivitas program 

pemberdayaan desa usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) parit 

nan tinggi dalam pembangunan ekonomi masyarakat desa Gunung Malelo 

Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Hasil penelitiannya 

yaitu cukup efektif yaitu sebanyak 46,21% karena belum dapat 

mengembangkan usaha-usaha untuk membantu penghasilan masyarakat 

desa dan mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

4. Peneliti Ristinura Indrika (2013), Judul Penelitiannya “Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Program KelompokUsaha Bersama (Kube) Tanjung 

DalamMeningkatkanKualitas Hidupdi Desa Wonokerso Tembarak 

Temanggung. Hasil penelitiannya yaitu pemberdayaan masyarakat melalui 

program kube ini berhasil,Keberhasilan program KUBE Tanjung ditandai 

oleh: anggota mempunyaidan meningkatnya pengetahuan dan 

keterampilan membuat ceripingketela, meningkatnya kualitas hidup dan 
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kesejahteraan keluarga ditandaioleh: anggota KUBE mendapatkan 

kesempatan kerja. 

5. Peneliti Ace Lingga Sari (2013), judul penelitiannya “ Fungsi Pemerintah 

Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kabupaten Lingga (Studi 

Pada Kelompok Usaha Bersama (Kube) Di Kecamatan Lingga). Hasil 

penelitiannya yaitu Fungsi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan 

masyarakat di Kabupaten Lingga belum berhasil dikarenakan minimnya 

SDM masyarakat dan kurangnya perhatian pemerintah dalam mengontrol 

perkembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 

Tabel 2.2 

Perbandingan Penelitian terdahulu 

No 
Nama 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1.  

Ike 

Setiowati 

(2015) 

Analisis 

Pelaksanaan 

program 

Kegiatan 

usaha 

Peningkatan 

pendapatan 

(UP2K)  

Desa koto 

pangean 

kecamatan 

pangean 

Kabupaten 

Kuantan 

sengingi 

Teori yang 

digunakan sama 

menggunakan 

teori kebijakan 

Lokasi penelitian 

berbeda, masalah 

yang diteliti 

berbeda dan konsep 

oprasional yang 

digunakan berbeda 

2.  

Haslinda 

(2015) 

Analisis 

Pengaruh 

Program 

Nasional 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

terhadap 

peningkatan 

Ekonomi 

Masyarakat 

studi kasus 

pelaksanaan 

kegiatan 

simpan pinjam 

Perempuan  

Desa Sawang 

kecamatan 

Kundur Barat 

Kabupaten 

karimun. 

Menggunakan 

teori yang sama 

mengenai 

pemberdayaan 

masayarakat 

Masalah yang 

diteliti berbeda, 

penetiannya 

tentang kasus 

simpan pinjam 

perempuan dan 

lokasi penelitian 

berbeda 

3.  Awaludin 

Toha 

(2016) 

Efektivitas 

program 

pemberdayaan 

desa usaha 

ekonomi desa 

simpan pinjam 

(UED-SP) 

Desa Gunung 

Malelo 

Kecamatan 

Koto Kampar 

Hulu 

Kabupaten 

Kampar. 

Teori yang sama 

mengenai 

pemberdayaan 

masyarakat 

Permasalahan 

berbeda, lokasi 

berbeda dan teknik 

yang digunakan 

berbeda. 
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No 
Nama 

Penelitian 

Judul 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

parit nan tinggi 

dalam 

pembangunan 

ekonomi 

masyarakat  

4.  Ristinura 

Indrika 

(2013) 

“Pemberdayaa

n Masyarakat 

Melalui 

Program 

Kelompok 

Usaha 

Bersama 

(Kube) 

Tanjung 

Dalam 

Meningkatkan 

Kualitas Hidup 

 Desa 

Wonokerso 

Tembarak 

Temanggung 

Teori yang sama 

mengenai 

kelompok usaha 

bersama. 

Teknik yang 

digunakan berbeda, 

lokasi berbeda dan 

permasalahannya 

berbeda 

5.  Ace Lingga 

Sari (2013) 

Fungsi 

Pemerintah 

Daerah Dalam 

Pemberdayaan 

Masyarakat Di 

Kabupaten 

Lingga (Studi 

Pada 

Kelompok 

Usaha 

Bersama 

(Kube) Di 

Kecamatan 

Lingga 

Kecamatan 

Lingga 

Teori yang sma 

pemberdayaan 

masyarakat 

Permasalahan yang 

berbeda, tujuan 

yang berbeda , 

lokasi berbeda , 

teknik ukuran 

berbeda. 

 

2.7 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 pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha bersama 

(KUBE) di desa Sungai Ungar Utara Kecamatan Kundur Utara Kabupaten 

Karimun. Adapun Kerangka berpikir yang disusun penulis sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Skema Kerangka berpikir 
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