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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

   

A. Kajian Teori 

1. Pemberdayaan Masyrakat 

a) Pengertian Pemberdayaan (Empowerment) 

Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa inggris  

“empowerment” yang juga dapat bermakna “ pemberian kekuasaan”, 

Kekuasaan seringkali diartikan dengan kemampuan kita untuk membuat 

orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan 

minat mereka.7 kata  power tidak hanya daya, tetapi juga kekuasaan, 

sehingga kata daya tidak hanya sekedar mampu, tetapi juga mempunyai 

kekuasaan.8 Dengan  power yang dimiliki seseorang atau sekelompok 

orang diharapkan dapat mendayagunakan kekuatan yang dimiliki untuk 

mengakses informasi, teknlogi, modal mengembangkan keterampilan 

dalam menemukan solusi atas masalah kehidupan.9 

Pemberdayaan adalah proses menjadi bukan sebuah proses instan. 

Sebagai proses pemberdayaan mempunyai tiga tahap yaitu penyadaran, 

pengkapasitas dan pendayaan.10 Di samping itu hendaknya pemberdayaan 

                                                           
7 Totok mardikanto dan Poerboko soebuanto, pemberdayaan masyarakat dalam 

perspektif kebijakan publik, (Bandung, Alfabeta, 2015), hal 29 
8Randi R. Wrihantolo dan  Nugroho Dwidjowijoto, Manajemen Pemberdayaan, (Jakarta, 

PT Elex Media Komputindo), hal 1 
9 Siti Amanah dan Narni Farmayanti, Pemberdayaan sosial petani-nelayan, keunikan 

agroekosistem dan daya asing, (Jakarta: Yayasan pustaka Indonesia) hal 2 
10 Randi R. Wrihantolo dan  Nugroho Dwidjowijoto, Manajemen Pemberdayaan, 

(Jakarta, PT Elex Media Komputindo), hal 2 
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jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (charity), 

pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkat kan harkat dan 

martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga 

mereka dapat melepas diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun 

kemampuan masyarakat dengan mendorong dan memotivasi, 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk 

mengembangkan potensi dan menjadi tindakan yang nyata. 11 

Menurut Chembers menjelaskan pemberdayaan masyarakat adalah 

sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. 

Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat 

(people centered, participatory, empowering, and sustainable). Konsep 

pemberdayaan lebih luas atau sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan 

dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih 

lanjut (safety net)12 

Menurut Jim Ife, konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat 

dua konsep  yakni  

power (daya) dan konsep disvantage (ketimpangan). Pengertian 

dapat digunakan dengan empat perspektif yaitu prularis, elitis, 

strukturalis, dan post-strukturalis. 

                                                           
11 Zubaedi, pengembangan masyarakat, (Jakarta, kencana prenada group, 2013) hal 24 
12Zubaedi, pengembangan masyarakat, (Jakarta, kencana prenada group, 2013Ibid 25 
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1) Masyarakat yang ditinjau menurut prularis adalah suatu peroses untuk 

menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang 

beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan 

kepentingan-kepentingan lain. 

2) Pemeberdayaan yang ditinjau dari perspektif elitis adalah suatu upaya 

untuk bergabung dan memengaruhi kalangan elit seperti para pemuka 

atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya dan lain-lain. 

3) Pemeberdayaan yang ditinaju dari perspektif struktural adalah suatu 

agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan 

dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan pangan struktural 

deliminasi. 

4) Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-struktural 

adalah suatu peroses yang menantang yang mengubah diskursus.13 

Pemberdayaan juga mengandung arti perbaikan mutu hidup atau 

kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti 

perbaikan ekonomi terutama kecukupan pangan, perbaikan kesejahteraan 

sosial (pendidikan dan kesehatan), kemerdekaan dalam segala bentuk 

penindasan, terjamin nya keamanan dan terjamin nya hak asasi manusia 

yang bebas dari rasa takut dan khawatiran.14 

Dengan adanya pemberdayaan seseorang yang berada dilapisan 

bawah akan bisa terangkat derajatnya sehingga bisa memunculkan suatu 

masyarakat baru kelas menengah. Mereka tidak menyadari atau daya 

                                                           
13I Zubaedi, pengembangan masyarakat, (Jakarta, kencana prenada group, 2013bid 26 
14 Totok mardikanto dan Poerboko soebuanto, pemberdayaan masyarakat dalam 

perspektif kebijakan publik, (Bandung, Alfabeta, 2015), hal 28 
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tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya 

harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang 

maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara 

mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. 

Jadi pemberdayaan adalah upaya mendorong masyarakat untuk 

mengembangkan kekuatan dan kemampuan dengan cara memotivasi untuk 

melakukan perubahan kehidupan mereka / kesejahteraan dan akhirnya 

menjadikan masyarakat yang berdaya dan mandiri. 

b) Prinsip-prinsip pemberdayaan 

Prinsip  adalah suatu pernyataan  tentang kebijakan yang dijadikan 

pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan 

secara konsisten, prinsio-oprinsip pemberdayan sebagai berikut15 

1. Mengerjakan artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin 

harus melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ menerapkan sesuatu. 

2. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan baik atau 

bermamfaat. 

3. Asosiasi, artinya setiap kegia Totok mardikanto dan Poerboko soebuanto, 

pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik, (Bandung, 

Alfabeta, 2015), tan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan 

yang lain. 

Dahama dan Bhatnagar menjelaskan prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu. 

                                                           
15 Totok mardikanto dan Poerboko soebuanto, pemberdayaan masyarakat dalam 

perspektif kebijakan publik, (Bandung, Alfabeta, 2015), Hal 105-108 
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1. Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu 

mengacu pada minat dan kebutuhan masyarakat. 

2. Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika 

mampu melibatkan/ menyentuh organisasi masyarakat bawah. 

3. Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan 

adanya keragaman budaya. 

4. Kerjasama dan partisifasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif 

jika mampu menggerakkkan masyarakat untuk kerjasama dalam 

melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang. 

c) Tujuan Pemberdayaan 

Tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan  atau hasil yang 

ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang 

berdaya., memiliki kekuasaan atau pengetahuan atau kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun 

sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, 

mempunyai mata pencarian berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan 

mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.16 

d) Pendekatan Pemberdayaan 

Elloit dalam buku totok mardiaknato menjelaskan kan pendekatan 

pemberdayaan terdiri dari: 

a. Pendekatan kesejahteraan (weilfare approach) yang lebih memusatkan 

pada pemberian bantuan kepada masyarakat untuk menghadapi 

                                                           
16Harry Hikmat, strategi pemberdayaan masyarakat (Bandung: Humaniora Utama Ptess, 

2010), Hal 14 
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bencana alam, dll tanpa untuk memberdaya kan masyarakat keluar dari 

pemiskinan rakyat dan ketidakberdayaan mereka dalam proses 

kegiatan politik. 

b. Pendekatan Pembangunan (development approach) yang memandatkan 

kepada upaya-upaya peningkatan kemampuan pemandirian dan 

keswadayaan. 

c. Pendekatan Pemberdayaan ( empowertment approach), yang 

memfokuskan pada penanggulang kemiskinan ( yang merupakan 

penyebab ketidakberdayaan ) sebagai akibat proses politik. Pendekatan 

ini dilakkan melalui program-program pelatihan pemberdayaan 

masyarakat untuk segera terlepas dari ketidakberdayaan mereka. 

e) Tingkatan Pemberdayaan  

Adapun tingkatan keberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut. 

1. Terpenuhnya kebutuhan dasar. 

2. Penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang 

diperlukan.  

3. Dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan 

kelemahan diri serta lingkungan. 

4. Kemampuan berpartisifasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang 

bermamfaat bagi lingkungan. 

5. Kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungan nya. Tingkat 

ini dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam 
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mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan 

institusi pemerintahan.17 

Untuk mewujudkan derajat keberdayaan masyarakata tersebut perlu 

dilakukan langkah-langka secara runtun dan simultan, antara lain. 

1. Meningkatan kan suplai kebutuhan-kebutuhan bagi kelompok 

masyarakata yang tidak berdaya (miskin). 

2. Upaya penyadaran untuk memahami diri yang meliputi, potensi, 

kekuatan dan kelemahan serta memahami lingkungan. 

3. Pembentukan dan penguatan institusi, terutama institusi ditingkat 

lokal. 

4. Upaya penguatan kebijakan. 

5. Pembentukan jaringan dan pengembangan usaha atau kerja.18 

f) Komplek Pemberdayaan  

Menurut Agus Efendi, ada tiga kompleks pemberdayaan yang 

mendesak untuk diperjuangkan dalam kontek keutamaan kini yaitu 

pemberdayaan dalam tataran ruhanian, intelektual dan ekonomi. 

Pemberdayaan pada mita ruhanian dalam pandangan Agus Efendi 

digredasi moral atau pergeseran masyrakat islam saat ini sangat 

mengguncang kesadaran islam. Kepribadian masyarakat islam terutama 

generasi muda begitu telanjang begitu terkooptasi oleh budaya negatif 

barat yang merupakan antinisme islam. Pemberdayaan intelektual menurut 

Agus Efendi masyarakat islam harus berani mengedepan kan jargon 

                                                           
17 Abu Hurairah, pengeorganisasian dan pemberdayaan masyarakat, hal 90 
18 Ibid 92 
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teologi sosial yaitu bahwa malas belajar adalah dosa besar sosial islam, 

bahwa pemberdayaan intelektaul harus merupakan gerakan semua ini 

keumatan.  

Sedangkan pemberdayaan ekonomi. Kemiskinan menjadi identik 

dengan umat islam di indonesia. Situasi ekonomi masyarakat indonesia 

bukan untuk dirtapi, melainkan untuk dicari jalan pemecahanya. Untuk 

keluar dari himpitan ekonomi diperlukan perjuangan besar dan gigih dari 

setiap komponen umat. Setiap pribadi muslim ditantang lebih keras dalam 

bekerja, berkreasi, dan berwirausaha ( enterpreneurship).19 

Salah satu upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi umat 

serta perkembangan sebuah masyarakat yang mandiri adalah melahirkan 

sebanyak-banyaknya wiraswasta baru. Asumsinya sederhana, 

kewirausahaan pada dasarnya adalah kemandirian, terutama kemandirian  

ekonomis dan kemandirian keberdayaan.20 

g) Indikator Pemberdayaan 

Schuler, Hasbeni dan Riley mengembangkan beberapa indikator 

pemberdayaan, yang mereka sebut Empowertment Indeks atau indeks 

pemberdayaan  yaitu 

1. Kebebasan Mobilitas  

2. Kemampuan membeli komoditas “kecil), kemampuan individu untuk 

membeli kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak 

                                                           
19Nanih Machendrawaty, dan Agus Ahmad Safei pengembangan masyrakat islam, 

(bandug, Pt. Remaja Rosdakarya 2001), cetakan pertama hal 41 
20 Nanih Machendrawaty, dan Agus Ahmad Safei pengembangan masyrakat islam, 

(bandug, Pt. Remaja Rosdakarya 2001), cetakan pertama hal 47 
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makan dll) dan bisa membeli kebutuhan pribadinya. Individu dianggap 

mampu melakukan kegiatan ini terutama jika iya dapat membuat 

keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangan nya  terlebij jika iya 

memebeli  barang-barang tersebut menggunakan uang sendiri. 

3. Kemampuan membeli komoditas “besar” 

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur keberhasilan 

program pemberdayaan masyarakat mencangkup hal-hal sebagai berikut. 

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin. 

2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh 

penduduk miskin  dengan memamfaatkan sumber daya yang tersedia. 

3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan 

kesejahteraan keluarga miskin di lingkungan  

4. Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin 

berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin 

kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi 

kelompok serta makin  luas nya interaksi kelompok dengan kelompok 

lain didalam masyarakat. 

5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang 

ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu 

memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasarnya.21 

 

 

                                                           
21Gunawan Sumodiningarat, Pemberdayaan Masyarakat dan JPS, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 1999) hal 138-139 
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2. Konsep Program Dana Bergulir dan Kelompok Swadaya Masyarakat 

a. Dana Bergulir  

1. Pengertian Dana Bergulir 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 

Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian 

Negara/Lembaga, dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh 

Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum 

untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, 

kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan 

Kementerian Negara/Lembaga. Program ini merupakan salah satu 

terobosan Kementerian KUKM untuk membantu KUKM dalam rangka 

mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan 

pembinaan dan pengembangan program KUKM (Panggabean, 2005). 

2. Tujuan Dana Bergulir 

Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dalam PNPM Mandiri 

Perkotaan bertujuan untuk menyediakan akses layanan keuangan 

kepada rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar 

dengan kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang biasanya tidak 

memiliki akses ke sumber pinjaman lainnya, untuk memperbaiki 

kondisi ekonomi mereka dan kegiatan yang mendukung tumbuhnya 

ekonomi serta usaha mikro disamping itu  membelajarkan mereka 

dalam hal mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar. 

Meskipun demikian, PNPM bukanlah program keuangan mikro, dan 
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tidak akan pernah menjadi lembaga keuangan mikro. Program 

keuangan mikro bukan hanya pemberian pinjaman saja akan tetapi 

banyak jasa keuangan lainnya yang perlu disediakan.22 

 Peran PNPM hanya membangun dasar dasar solusi yang 

berkelanjutan untuk jasa pinjaman dan non pinjaman di tingkat 

kelurahan. PNPM Mandiri Perkotaan dijadikan momen untuk tahap 

konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu, dalam tahap ini 

perlu diciptakan UPK yang kuat, sehat dan secara operasional terpisah 

dari LKM. Masyarakat sendiri harus terlibat dalam keputusan untuk 

menentukan masa depan UPK.23 

3. Sasaran Dana Bergulir 

Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah 

rumah tangga miskin  (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan/ 

desa LKM/UPK berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah 

diidentifikasi dalam daftar masyarakat miskin PS2. Indikator 

tercapainya sasaran tersebut meliputi:  

a. Peminjam berasal dari rumah tangga miskin yang telah 

diidentifikasi dalam PJM Pronangkis dan telah masuk dalam Daftar 

PS2. 

b. Minimal 30% peminjam adalah perempuan 

                                                           
22kementrian pekerja umum, Petunjuk Teknis pinjaman Dana Bergulir PNPM-Mandiri, 

hal 2 
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c. Para peminjam dari rumah tangga miskin tersebut telah bergabung 

dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) khusus untuk 

kegiatan ini beranggotakan minimal 5 orang. 

d. Akses pinjaman bagi KSM peminjam yang kinerja 

pengembaliannya baik terjamin keberlanjutannya baik melalui 

dana BLM maupun melalui dana hasil chanelling dengan kebijakan 

pinjaman yang jelas.24 

4. Ketentuan dasar Pinjaman Dana Bergulir 

Agar pelaksanaan kegiatan Pinjaman Bergulir dapat berjalan 

dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu 

dibuat aturan dasar untuk Pinjaman Bergulir, antara lain mengenai 

Kriteria kelayakan lembaga pengelola pinjaman bergulir, kelayakan 

peminjam, Skim/ketentuan Pinjaman Bergulir Dana Pinjaman, 

Pelayanan Pinjaman Bergulir dan Pendampingannya. Kriteria 

Kelayakan lembaga pengelola Pinjaman Bergulir sebagai berikut.25 

a) Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Badan 

Keswadayaan Masyarakat (BKM) 

LKM/BKM yang akan mengelola kegiatan Pinjaman 

Bergulir harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut : 

1) LKM/BKM telah terbentuk secara sah  

                                                           
24Ibid 3 
25 kementrian pekerja umum, Petunjuk Teknis pinjaman Dana Bergulir PNPM-Mandiri, 

hal 10 
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2) LKM telah mengangkat Pengawas UPK (2–3 orang) dan 

petugas UPK (minimal 2 orang). Semua telah memperoleh 

pelatihan dari PNPM Mandiri Perkotaan dan telah memiliki 

uraian tugas dan tanggung jawab. 

3) LKM dengan persetujuan masyarakat telah membuat aturan 

dasar Pinjaman Bergulir yang memuat kriteria KSM dan 

anggotanya yang boleh menerima pinjaman, besar pinjaman 

mula-mula, besar jasa pinjaman, jangka waktu pinjaman dan 

sistem angsuran pinjaman serta ketentuan mengenai tanggung 

renteng anggota KSM. 

b) Pengawas UPK 

Pengawas UPK yang bertugas mengawasi kegiatan UPK 

dalam mengelola Pinjaman Bergulir telah memenuhi kriteria 

minimal antara lain, Telah diangkat oleh LKM/BKM dengan 

persetujuan masyarakat sebanyak 2-3 orang, memenuhi unsur laki-

laki dan perempuan, Telah memiliki uraian tugas yang mencakup 

tugas dan tanggung jawab pengawas dan Telah mengikuti pelatihan 

yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan 

c) Unit Pengelola Keuangan (UPK) 

Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang akan mengelola dana 

Pinjaman Bergulir telahmemenuhi kriteria minimal Telah diangkat 

oleh LKM sebanyak minimal 2 orang (ideal 4 orang), telah 

memiliki uraian tugas dan tanggung jawab, Telah mengikuti 
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pelatihan yang diselenggarakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan, 

Telah memahami aturan dasar Pinjaman Bergulir, telah memiliki 

rekening atas nama UPK/LKM dengan kewenangan 

penandatangan 3 orang, telah memiliki Sistem Pembukuan yang 

berlaku di PNPM Mandiri Perkotaan dan Untuk kelurahan/desa 

lama  

5. Kelayakan Peminjam 

KSM Peminjam dan anggotanya sebagai calon peminjam harus 

memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapat 

pinjaman bergulir dari UPK. Hanya KSM dan anggota yang memenuhi 

kriteria kelayakan yang dapat dilayani oleh LKM/UPK. Dengan kata 

lain, KSM Peminjam dan anggotanya yang tidak atau belum 

memenuhi kriteria kelayakan tidak dapat dilayani dan harus ada 

pendampingan terlebih dahulu sampai KSM Peminjam tersebut 

memenuhi kriteria kelayakan sebagai calon peminjam. 

6. Kriteria kelayakan KSM 

a. KSM peminjam telah terbentuk dan anggotanya adalah warga 

miskin yang tercantum dalam daftar PS2. 

b. KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan peluang usaha dan 

kesempatan kerja serta peningkatan pendapatan masyarakat 

miskin; (tidak semata-mata untuk pinjam) 

c. KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara 

sukarela, demokratis, partisipatif, transparan dan kesetaraan; 
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d. Anggota KSM termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria 

yang ditetapkan sendiri oleh LKM/BKM/Masyarakat. 

e. Jumlah anggota KSM minimal 5 orang 

f. Jumlah anggota KSM minimal 30% perempuan 

g. Mempunyai pembukuan yang memadai sesuai kebutuhan 

h. Semua anggota KSM menyetujui sistim tanggung renteng dan 

dituangkan secara tertulis dalam Pernyataan Kesanggupan 

Tanggung Renteng. 

i. Semua anggota KSM telah memeproleh pelatihan tentang pinjaman 

bergulir, Rencana Usaha, Kewirausahaan dan Pengelolaan 

Ekonomi Rumah Tangga (PERT) dari fasilitator dan LKM/UPK.26 

7. Tujuan Penggunaan Pinjaman 

Pinjaman diberikan untuk membantu kegiatan yang bersifat 

produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan 

kerja. Pinjaman dapat juga digunakan untuk memulai usaha baru yang 

tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, kesusilaan, dan 

tidak merusak lingkungan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat.  

a) Pengertian usaha 

Usaha adalah kegiatan dengan menggerakkan tenaga, 

pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan 

                                                           
26 Ibid 11 
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(perbuatan, prakarsa, ikhtiar dan daya upaya) untuk mencapai 

sesuatu. 

b) Dasar hukum usaha 

 Manusia dapat bekerja apa saja yang penting tidak 

melanggar garis-garis yang telah ditentukan. Iya bisa melakukan 

aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan pertenakan, 

pengelolaan makanan dan minuman, dan sebagainya. Ia juga 

melakukan distribusi  seperti perdagangan atau bidang dalm jasa, 

seperti transportasi, kesehatan dan sebagainya.27 

Pentingnya bekerja keras ini tersirat dalam firman Allah surat 

al-Jumu’ah ayat 10 yang artinya: 

   

   

    

   

    

Artinya: “ Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu 

di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak supaya kamu beruntung. “ 

 

Selain itu, Allah juga berfirman dalam surat at-Taubah/9 ayat 

105 yang artinya: 

                                                           
27Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dan teroti praktek, (Jakarta: Gema 

insani,2001), cetakan ke 1, h.169 



 

 

25 

    

  

   

   

  

     

Artinya:  "Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mu'min 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. “ 

b. Kelompok Swadaya Masyarakat 

1) Pengertian Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 

Sesuai dengan namanya dan prinsip pemberdayaan , kelompok 

masyarakat yang paling baik adalah kelompok yang memang lahir dari 

kebutuhan dan kesadaran masyarakat sendiri, dikelola dan 

dikembangkan dengan menggunakan terutama sumber daya yang ada 

di masyarakat tersebut dan mempunyai tujuan yang sama  untuk 

berkelompok. KSM adalah kumpulan orang yang menyatukan diri 

secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, 

yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga 
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kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai 

bersama.28 

Dengan demikian KSM sebagai kelompok peminjam atau yang 

berorientasi pada kegiatan ekonomi, atau kegiatan infrastruktur 

melainkan kelompok pemberdayaan. Dalam hal ini, bisa dikatakan 

KSM merupakan wadah bagi tumbuhnya rasa percaya diri, semangat 

kemandirian, saling kepercayaan sosial, rasa kebersamaan dan lain-

lain. Dari sisi lain, KSM dapat juga menjadi salah satu wadah 

pertukaran informasi, tukar pengalaman, peningkatan wawasan, 

pembahasan masalah kemasyarakatan baik yang berhubungan dengan 

kesejahteraan maupun berkaitan dengan pengambilan keputusan/ 

kebijakan publik. 

Keluaran yang diharapkan dan indikator keberhasilan 

pembangunan KSM didasarkan kepada tujuan-tujuan antara yang ingin 

dicapai seperti dijelaskan dalam tabel di bawah ini  

                                                           
28 Kementrian pekerja umum, petunjuk teknis pengembangan KSM PNPM-Mandiri 

Perkotaan, hal 2 
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Gambar II.1 

Tingkat keberdayaan KSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  petunjuk teknis pengembangan KSM PNPM-Mandiri Perkotaan 
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Gambar II.2 

Tahap Perkembangan KSM 

 

 

 

 

Sumber :  petunjuk teknis pengembangan KSM PNPM-Mandiri Perkotaan 

 

Kegiatan KSM dalam PNPM Perkotaan dapat terdiri dari kegiatan tridaya, 

yaitu infrastruktur, ekonomi, dan/atau sosial.Berdasarkan tahapan 

pendampingannya, KSM terdiri dari 3 tingkatan, yaitu 1) KSM Tahap Tunas, 2) 

KSM Tahap Tumbuh, dan 3) KSM Tahap Kembang.  Khusus untuk KSM yang 

mempunyai kegiatan dana bergulir, KSM terdiri dari 3 jenis berdasarkan 

sumberdaya dana yang dikelola, yaitu KSM yang dapat mengakses dana Kegiatan 

Sosial untuk digunakan sebagai pinjaman bergulir dalam kelompok, KSM yang 

mengakses dana bergulir dari UPK, dan KSM yang dapat mengakses dana dari 

Program Peningkatan Mata Pencaharian Keluarga (PPMK)  atau KUR (Kredit 

Usaha Rakyat).    

B. Kajian Terdahulu 

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut: 

1. Deni Rahmatillah (2015) fakultas pascasarjana UIN SUSKA RIAU, dalam 

skripsi nya “ pelaksanaan pinjaman dana bergulir oleh pemerintah 

kabupaten kampar, suatu tinjauan menurut qardhul hasan ( studi terhadap 

KSM Tahap Kembang 

KSM Tahap  Tumbuh 

KSM Tahap Tunas 
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peternak ikan dikecamatn kampar), dijelaskan bagaimana pelaksanaan 

dana bergulir terhadap peternak ikan yang berada di kecamatan Kampar, 

serta ditinjau menurut qardhul hasan terhadap permasalahan yang ada 

dalam transaksi pinjaman dana bergulir dikecamaatn Kampar. 

2. Devi Amelia (2015), fakultas syariah dan ilmu hukum UIN SUSKA 

RIAU, dalam skripsi nya  “ kebijakan pemerintah kabupaten kampar 

dalam menggerakkan ekonomi rakyat (studi tentang penyaluran kredit 

dana bergulir pada bank PD Bpr Sarimadu Bangkinang) menurut hukum 

islam. 

3. Ahmad arfian (2015) fakultas syariah dan ilmu hukum UIN SUSKA 

RIAU, dalam skripsinya penetapan dana bergulir program usaha 

penempatan pendepatan keluarga kecamatan Dumai Barat menurut 

perspektif islam. 

Dari ketiga penelitian di atas, penelitian Deni Rahmatillah  lebih fokus 

terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir oleh pemerintah Kabupaten 

Kampar, suatu tinjauan menurut Qardhul Hasan ( studi terhadap peternak ikan 

dikecamatn kampar), Penelitian Devi Amelia yaitu lebih fokus kepada 

kebijakan pemerintah Kabupaten Kampar dalam menggerakkan ekonomi 

rakyat (studi tentang penyaluran kredit dana bergulir pada bank PD Bpr 

Sarimadu Bangkinang) menurut hukum islam. Sementara penelitian yang saya 

lakukan lebih fokus bagaimana Pemberdayaan Anggota Kelompok Swadaya 

Masyarakat (KSM) melalui Dana Bergulir. 
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C. Kerangka Pikir 

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian Pemberdayaan 

Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) melalui Dana Bergulir 

Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru , sehingga 

penelti mencoba mendeskripsikan program Dana Bergulir sesuai kenyataan 

yang terjadi lapangan. 

Masyarakatat yang berdaya tidak mempunyai sikap menunggu belas 

kasihan pihak lain yang pada akhir nya bisa menjadikan menjadikan mereka 

dikasihani terus menerus dibantu pihaklain. Dalam Penelitian ini peneliti 

untuk mengungkapkan kerangka berpikir Pemberdayaan Anggota Kelompok 

Swadaya Masyarakat melalui Dana Bergulir Kelurahan Kampung Bandar 

Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru dengan indikator sebagai berikut: 

1) Meningkatkan Kemampuan Anggota KSM 

a. Prosedur Dana Berrgulir 

b. Ketetapan sasaran Dana Bergulir 

c. Sosialisasi dan tujuan Dana Bergulir 

2) Perbaikan ekonomi Anggota KSM 

a. Tepat atau tidaknya bantuan tersebut dengan tujuan pemerintah 

b. Pengawasan dari instansi-instansi Dana Bergulir 

c. Perkembangan Usaha Anggota KSM 

3) Pemandirian Anggota KSM 

a. Berkembangnya usaha produktif 

b. Masyrakat yang mandiri 
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c. Tidak ketergantungan dengan pihak lain dan Anggota KSM 

memiliki tabungan. 

 


