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Penelitian ini berjudul, Implementasi Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Sosial (Studi Pada Pelaksanaan Program Kelompok Usaha
Bersama Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir). Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Pemberdayaan
Sosial (Studi Pada Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Di
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir). Adapun permasalahan dalam
penelitian ini yaitu bagaimana Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial
(Studi Pada Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir). Jenis penelitian ini adalah penelitian
deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, untuk sumber data
dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode
analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Reduksi data,
penyajian data dan verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian secara umum
telah dilakukan oleh peneliti, bahwa peneliti dapat mengatakan bahwa
Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial (Studi Pada Pelaksanaan Program
Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)
dikatakan rendah hal ini dapat dilihat dari indikator yang digunakan peneliti
dalam penelitian ini, Dari kelembagaan masih rendahnya pengawasan Dinas
Sosial terhadap pengelolaan Kelompok Usaha bersama. Dari 40 Kelompok
Usaha Bersama, hanya 14 yang masih ada. rendahnya partisipasi masyarakat
dapat dilihat dari tingkat kehadiran peserta KUBE dalam setiap pertemuan, yakni
dari 345 peserta kelompok KUBE di Kecamatan Tembilahan, hanya 131 yang
hadir dan 214 yang tidak hadir.

Kata Kunci : Pelaksanaan Program, Pemberdayaan Masyarakat, KUB.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Kesejahteraan merupakan suatu kondisi obyektif masyarakat yang
ditandai oleh adanya rasa aman, ketentraman, keselamatan dan kebahagian
lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat memenuhi
kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya dengan menjunjung tinggi harkat dan
martabat kemanusiaan. Prinsip otonomi yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor32 tentang perlindungan dan pengelolaan hidup yaitu otonomi nyata
dan bertanggungjawab.Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan pemerintah dibidang tertentu, yang secara nyata dan ada
diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang didaerah.Otonomi yang
bertanggungjawab adalah berupa perwujudan dan pertanggungjawaban
sebagai koneskuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam
wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam pencapaian
otonomi daerah berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
yang semakin baik.
Krisis yang terjadi diberbagai bidang kehidupan saat ini, terutama
krisis ekonomi global telah menimbulkan berbagai dampak permasalahan
yang sangat luas dibidang kesejahteraan, dimana Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) menunjukan kecenderungan yang meningkat,
baik kuantitas maupun kualitasnya.
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Laju pembangunan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir juga
menimbulkan dampak negatif khususnya dibidang kesejahteraan sosial,
seperti bertambahnya pendatang yang berkategori Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial.
Demikian pula halnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi
berpengaruh pada perilaku dan sikap masyarakat, terutama generasi muda
yang belum siap mencegah pengaruh buruk (Cultural Lag), yang pada
akhirnya dapat menimbulkan permasalahan sosial.
Sejak

tahun

1970-an

pemerintah

menggulirkan

program

penanggulangan kemiskinan melalui rencana pembangunan lima tahun
(Repelita), khususnya Repelita I-IV dilalui melalui program sektoral dan
regional. Keberadaan lembaga koordinasi penanggulangan kemiskinan
diawali dari program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat
sektoral, seperti kelompok usaha bersama atau KUBE dimulai sejak tahun
1982, kemudian usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dari
BKKBN, dan program peningkatan pendapatan petani nelayan kecil atau
P4K dari departemen pertanian. Pada tahun 1990 dimunculkan program
pengembangan wilayah (PPW).
Masalah sosial yang selalu dihadapi bangsa dan negara ini sejak dulu
adalah kemiskinan dan kebijakan yang diambil untuk mengatasi melalui
program penanggulangan kemiskinan. Sejak tahun 2006, pemerintah pusat
melalui kementerian Sosial mencoba menyempurnakan pendekatan dan
penyelenggaraan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Jika pada
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tahun 2005, penyaluran bantuan kepada KUBE bersifat natural, melalui
prantara, top down, terpusat, tanpa pendamping, maka mulai tahun 2006
sudah dilakukan perubahan dan penyempurnaa. Pada tahun 2007.
Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir adalah Perangkat Daerah yang
mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan
otonomi daerah, desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan
dibidang Kesejahteraan Sosial.
Sasaran

yang hendak

dicapai

dalam

meningkatkan

masalah

kesejahteraan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir antara lain :
1.

Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui program bidang sosial.

2.

Mengikutsertakan masyarakat dalam membangun daerahnya.

3.

Membentuk jaringan sosial dari organisasi sosial, dunia usaha dan
pemerintah.

4.

Menggali, mengembangkan dan mendayagunakan Potensi dan
SumberKesejahteraan Sosial (PSKS)

5.

Melakukan pembinaan dan pengembangan pekerja sosial dan tenaga
kesejahteraan sosial masyarakat.

6.

Melakukan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

7.

Menyusun

perencanaan

bidang

sosial

dalam

usaha

mencegah,mengendalikan dan mengatasi masalah kesejahteraan
sosial.
8.

Menyelenggarakan kerjasama bidang sosial.
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Dalam hal ini Sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi
Riau adalah sasaran tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau
kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau
gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat
terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai
dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa
kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan,
keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang
mendukung, seperti terjadinya bencana.
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan
sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat
digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial.
Salah satu bentuk bantuan kesejahteraan yang diberikan oleh Dinas
Sosial adalah berbentuk sebuah usaha dimana yang dilakukan oleh
kelompok yang disebut Kelompok Usaha Bersama (KUBE).Dalam hal ini
Dinas Sosial telah banyak memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok
yang dirasa kurang mampu dan mempunyai potensi untuk menjalankan
suatu usaha.Dapat dilihat dari tabel 1.1.di bawah ini yang mendapatkan
bantuan.
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Tabel 1.1.
Perkembangan Kelompok Usaha Bersama Tahun 2016-2018
Kecamatan Tembilahan
Keterangan
Jumlah
No
Kelurahan
KUBE
Masih Ada
Gagal
1 Pekan Arba
6
1
5
2 Seberang
5
1
5
Tembilahan
3 Sungai Beringin
5
2
3
4 Sungai Perak
6
4
2
5 Tembilahan Hilir
7
2
5
6 Tembilahan Kota
10
4
6
Jumlah
40
14
26
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah Kelompok Usaha dari
tahun 2015 s.d 2017 berjumlah 40 Kelompok Usaha Bersama. Dimana dari
kelompok diatas banyak Kelompok Usaha Bersama yang mengalami
kegagalan. Sehingga program yang dibuat guna untuk meningkatkatkan
kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu belum berfungsi secara
efektif, dan tidak meratanya perekonomian di daerah tersebut.
Kelompok yang mengalami kegagalan dapat dilihat dari tabel diatas
sebanyak 26 Kelompok Usaha Bersama, dimana Kelompok-kelompok itu
terdiri dari berbagai kecamatan, dan Kelompok Usaha yang paling banyak
mendominasi adalah Kelompok Usaha yang berada di Kelurahan
Tembilahan Kota yang mana di Kelurahan Tembilahan Kota ini jumlah
Kelompok Usahanya berjumlah 10 Kelompok, dimana Kelompok yang
masih ada berjumlah 4 dan kelompok yang mengalami kegagalan berjumlah
6 Kelompok Usaha Bersama.
Dari keseluruhan total KUBE yang ada di Kecamatan tembilahan
yang berjumlah 40 banyak diantaranya yang mengalami kegagalan yaitu 26,
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untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan disajikan data tentang nama-nama
kelompok usaha bersama, jenis usaha, dan keterangan tentang usaha
bersama baik yang masih ada maupun yang mengalami kegagalan, yaitu:
Tabel 1.2.
Nama Dan Jenis Kegiatan Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan
Tembilahan Kota Tahun 2016-2018
Persentase %
Jumlah Keterangan
No Jenis Usaha
kube
Ada Gagal Ada
Gagal
1 Pertanian
5
3
2
60
40
2 Budidaya Ikan
6
3
3
100
100
3 Perternakan
6
1
5
16,6
83,3
4 Nelayan
5
5
100
5 Perabot
4
4
100
6 Pengelolaan kelapa
9
4
5
44,4
55,5
kering
7 Produksi makanan
5
3
2
60
400
Total
40
14
26
35
65
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018
Dari tabel diatas dapat diketahui nama-nama kelompok usaha bersama
yang masih ada dan yang mengalami kegagalan. Dari tabel tersebut juga
bisa diketahui persentase KUBE yang masih ada, yaitu sebanyak 35 atau
35% dan KUBE yang mengalami kegagalan sebanyak 26 atau 65%. Melihat
besarnya persentase kegagalan KUBE maka perlu ditingkatkannya
pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam menjaga dan
megevaluasi hasil kerja KUBE agar tidak terjadi lagi kegagalan-kegagalan
yang terjadi dalam Kelompok Usaha Bersama.
Melihat

keterangan

diatas

diperlukannya

untuk

melakukan

pengawasan yang lebih baik agar tercapainya kesejahteraan sosial
dikalangan masyarakat yang kurang mampu, maka dari itu diperlukannya
peran dari Dinas Sosial untuk lebih meningkatkan perhatiannya terhadap

7

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut. Evaluasi terhadap pelaksanaan
program pemberdayaan sosial ini sangat yang penting agar dapat
mengetahui apakah suatu pekerjaan itu berjalan dengan lancar atau tidak
apabila terdapat kesalahan dapat memperbaikinya segera mungkin.
Dari kondisi yang ada dilapangan penulis menemukan Beberapa
permasalahan yang terjadi pada Pelaksanaan Program Kelompok Usaha
Bersama Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain:
1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Program Kelompok Usaha
Bersama di Kecamatan Tembilahan. Hal ini dapat dilihat dari 40 jumlah
Kelompok Usaha Bersama hanya 14 Kelompok Usaha Bersama yang
berfungsi. Dalam hal ini, program yang di selenggarakan oleh Dinas
Sosial dapat dikatakan telah gagal. Program yang di selenggarakan oleh
dinas sosial untuk mengatasi kemiskinan dan peningkatan pendapatan
ekonomi bagi masyarakat yang tergolong ke dalam Kelompok Usaha
Bersama tidak dapat berjalan secara efektif sesuai fungsinya. Maka dari
itu, perlu pengontrolan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Pada
Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
2. Selain itu adanya ketidaktransparanan dalam hal dana seperti pernahnya
terjadi pemotongan dana yang dilakukan oleh pendamping disalah satu
desa yaitu Lahang Hulu dimana pemotongan itu sangat menggangu
kinerja usaha yang dilakukan masyarakat. Apalagi pemotongannya cukup
besar, hingga sangat merugikan masyarakat yang tergabung di dalam
Kelompok Usaha Bersama tersebut.
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Penyelenggaraan aktifitas yang berada pada Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) memerlukan suatu evaluasi dari instansi yang berwenang,
agar Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat berfungsi sebagaimana yang
diharapkan.Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Sosial merupakan salah
satu

instansi

pemerintah

yang

mempunyai

peran

penting

dalam

mengevaluasi kegiatan yang berlangsung Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) tersebut.
Dengan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program kelompok
usaha bersama (KUBE) ini diharapkan dapat menciptakan Kesejahteraan
terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam hal ini fokus utama adalah
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang berada di Kabupaten Indragiri
Hilir.berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik meneliti
tentang

“IMPLEMENTASI

PELAKSANAAN

PROGRAM

PEMBERDAYAAN SOSIAL (Studi Pada Pelaksanaan Program
Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten
Indragiri Hilir)”

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan membahas permasalahan
yang berhubungan dengan Analisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan
Sosial (Studi Pada Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Di
Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir). Penulis memfokuskan
penelitian ini pada permasalahan sebagai berikut:
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1.

Bagaimana Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Melalui
Program KUBE di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?

2.

Apa

saja

faktor

penghambat

dalam

Pelaksanaan

Program

Pemberdayaan Sosial Melalui Program KUBE di Kecamatan
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?

1.3

Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1.

Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial
Melalui Program KUBE di Kecamatan Tembilahan Kabupaten
Indragiri Hilir.

2.

Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam Pelaksanaan
Program Pemberdayaan Sosial Melalui Program KUBE di Kecamatan
Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4

Manfaat Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk:
1.

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap pentingnya
fungsi pengawasan dalam suatu Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

2.

Memberikan informasi kepada pemerintah terkait (Dinas Sosial)
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pengawasan
terhadap Kelompok Usaha Bersama.

BAB II
KERANGKA TEORITIS
2.1

Kebijakan publik
Edi Suharto (2007:4)menyatakan bahwa kebijakan publik adalah
seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil-hasil
tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna „kebijakan‟ hanyalah milik atau
dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti
lembaga swadaya masyarakat (LSM). Organisasi sosial (misalnya karang
Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PPK) dan lembaga-lembaga
sukarela lainnya memiliki kebijakan kebijakan pula.
William N. Dunn(2003:132) mengatakan bahwa kebijakan publik
adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif
yang saling tergantung. Termasuk keputusan-keputusan untuk tidak
bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Implikasi dari
defenisi-defenisi yang dikemukakan para ahli diatas adalah:
a. Bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau
merupakan tidakan yang berorientasi pada tujuan.
b. Bahwa kebijakan ini berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan
pejabat-pejabat pemerintah.
c. Bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan pemerintah.
d. Bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat fositif dalam arti merupakan
beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu
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atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk
melakukan sesuatu.
e. Bahwa kebijakan pemerintah selalu dilandaskan pada peraturan
perundang-undang yang bersifat memaksa.
Brigman dan Davis, (2000:49) dalam Edi Suharto (2007:5)
menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi
yang legal atau sah secara hukum (authoritativev choice), dan sebagai
hipotesis (hypothesis).
1.

Kebijakan politik sebagai tujuan
Kebijakan punlik pada akhirnya menyangkut pencapaian politik.
Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah
yang didesain untuk mencapai haasil-hasil tertentu yang diharapkan
oleh punlik sebagai konsituen pemerintah.

2.

Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal
Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritif karena
dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem
pemerintahan. Keputusan itu megikat para pegawai negri untuk
bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti
menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk
dipertimbangkan oleh parlemen atau mengakolokasikan anggaran guna
mengimplentasikan program tertentu.

3.

Kebijakan publik sebagai hipotesis
Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai
sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada
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asumsi-asumsi mengenai prilaku. Kebijakan selalu mngandung intensif
yang mendorong orang tidak melakkan sesuatu. Kebijakan harus
mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang
akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin
terjadi.
Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang
didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik
sebagai konsitituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan
yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang
memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kemudian, kebijakan
publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori,
model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan senantiasa
bersandar pada asumsi-asumsi mengenai prilaku.
Dengan demikian, pengertian-pengertian kebijakan publik diatas
menegaskan bahwa pemerintah yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada
masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak
melakukan sesuatu tersebut diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilainilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
Bedasarkan beberapa defenisi diatas, maka dapat dirumuskan makna
kebijakan publik adalah:
a. segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh
pemerintah.
b. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama
atau kehidupan publik, bukan kehidupan peroarangan atau golongan.
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Kebijakan pulik mengatur semua

yang ada

domain lembaga

administrator publik.
c. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang nilai manfaatnya harus
senantiasa ditunjukan untuk kepentingan masyarakat

2.2

Implentasi kebijakan
Tachjan (2006:25) mengartikan implementasi sebagai kebijakan
publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan
yang ditetapkan / disetujui kegiatan ini terletak antara perumusan kebijakan
dan implementasi kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang
top-down yang berati lebih rendah / alternatif menginterpretasikan.
Sedangkan menurut Harsono Hanifah(2002:67)implementasi adalah suatu
proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari
politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka
penyempurnaan suatu program.
Leo Agustin (2006:139) mendefenisikan bahwa implementasi
kebijakan sebagai pelaksaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam
bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
Lazimnya, keputusan tersebut mengindentifikasikan masalah yang ingin
dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses
implementasinya.

Sedangkan

menurut

Nurdin

Usman

(2002:70)

berpendapat bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan,
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atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas,
tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono,2005)terdapat enam
variabel yang memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan,
yakni:
1. standar dan sasaran kebijakan.
Standar dan sasaran kebijakan menurut kedua pakar ini harus jelas
dan terukur sehingga dapat direalisir. Apabila standar dan sasaran
kebijakan kabur, maka akan terjadi multinterpretasi dan mudah
menimbulkan konflik diantara agen pelaksana.
2. Sumber daya
Implementasi kebijakan memerlukan sumber daya baik baik
sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non
manusia (non human resources).
3. Hubungan antar organisasi
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu
dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan
koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain agar sasaran kebijakan
program tercapai
4. Karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birograsi
Norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam
birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi dari
suatu kebijakan.
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5. Kondisi sosial politik dan ekonomi yang mencakup sumber daya
ekonomi lingkungan implementasi kebijakan
Bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah
elit politik mendukung impelemtasi kebijakan
6. Disposisi
Disposisi implementor mencangkup 3 hal yang penting yaitu:
a. respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi
kemauan untuk melaksanakan kebijakan
b. kognisi, yaitu pemahamannya tehadap kebijakan
c. intensitas disposisi implementor

2.3

Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Gibson dalam wignyo adiyoso (2009:23) pemberdayaan
adalah sebagai proses untuk meningkatkan kapasitas inividu dalam
menentukan pilihan dan mewujudkan pilihan tersebut dengan tindakan
nyata. Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang
berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka
pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya,
atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau
proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki
daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.
Pengertian “proses” menunjukan pada serangkaian tindakan atau
langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sitematis yang
mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau
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belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu
tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi
masyarakat yang lemah, baik

knowledge, attitude, maupun practice

(KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilakusadar dan
kecakapan-keterampilan yang baik.
Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau
iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).
Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama
sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan
tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih
belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan
kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan
adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi
dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya
untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan
jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (charity),
pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.
(Tri Winari, 1998: 76).
Akar pemahaman yang diperoleh dalam diskursus ini adalah:
1. Daya dipahami sebagai suatu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh
masyarakat, supaya mereka dapat melakukan sesuatu (pembangunan)
secara mandiri.
2. Pemberdayaan merupakan suatu proses bertahap yang harus dilakukan
dalam rangka memperoleh serta meningkatkan daya sehingga masyarakat
mampu mandiri (Tri Winarni, 1998: 76).
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Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya,
kesempatan,

pengetahuan

dan

keterampilan

masyarakat

untuk

meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka (Suparjan
dan Hempri, 2003: 43). Konsep

utama yang terkandung dalam

pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi
masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.
Paul dalam Yogi Suprayogi Sugandi (2011:180) mengatakan
bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga
meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah
serta membesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan.
Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman dalam hal ini
pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi
untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya
pribadi,langsung melalui partisipasi,demokrasi dan pembelajaran sosial
melalui pengamatan langsung. Pemberdayaan Masyarakat adalah sebuah
konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. (Aprilia
Theresia. 2014:91)
Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan
kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga
mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara
maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara sendiri (PERGUB
RIAU No.78 Tahun 2009:kebijakan umum).
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2.4

Pengertian Evaluasi Program
Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa
pengertian tentang program sendiri. Dalam kamus (a) program adalah
rencana, (b) program adalah kegiatan yang dilakukan dengan seksama.
Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk
mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang
direncanakan (Suharsimi Arikunto, 1993: 297).
Menurut Tyler (1950) yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto dan
Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009: 5), evaluasi program adalah proses
untuk

mengetahui

apakah

tujuan

pendidikan telah

terealisasikan.

Selanjutnya menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) yang dikutip
oleh Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2009: 5),
evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan
kepada pengambil keputusan.
Dari beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa evaluasi
program merupakan proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah
yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil
keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan.
Menurut Endang Mulyatiningsih (2011: 114-115), evaluasi program
dilakukan dengan tujuan untuk:
a. Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan
organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program
yang sama ditempat lain.
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b. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah
program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.
Dilihat dari tujuannya, yaitu ingin mengetahui kondisi sesuatu, maka
evaluasi program dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk penelitian
evaluatif. Oleh karena itu, dalam evaluasi program, pelaksana berfikir dan
menentukan langkah bagaimana melaksanakan penelitian.
2.5

Pelaksanaan Program
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 308), pelaksanaan
berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu
kegiatan. Sedangkan Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008: 9)
mengemukakan definisi program sebagai, “segala sesuatu yang dilakukan
oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.”
Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2006: 72) juga mengungkapkan bahwa
program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di
dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan
waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

2.6 Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
2.6.1 Pengertian Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Kelompok merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai
tujuan yang sama. Kelompok Usaha Bersama dapat diartikan sebagai sebuah
kelompok yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai tujuan untuk
belajar

berusaha

melalui

JenderalPerbendaharaan

kegiatan

Nomor

tertentu.

Per-19/Pb/2005

Peraturan

Direktur

Tentang

Petunjuk
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Penyaluran Dana Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Binaan Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Pola Pengembangan Terpadu
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM),
menyebutkan:
“Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari
keluarga yang tergolong miskin yang dibentuk oleh masyarakat,
tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, sehingga
berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu
wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial
yang harmonis, dalam memenuhi kebutuhan Anggotanya,
memecahkan masalah sosial ekonomi yang dialaminya dan
menjadi wadah pengembangan usaha bersama.”

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau
keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan
sosialyang telah dibina melalui proses kegiatan kesejateraan sosial dan usaha
ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan
taraf sosialnya.
2.6.2 Tujuan Program KUBE
Tujuan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pada dasarnya
tujuan keberadaan Kelompok Usaha Bersama di masyarakat adalah
terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat tersebut. Pemahaman
tentang mutu hidup masyarakat

sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang

hidup dan diyakini oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai yang diyakini oleh
masyarakat akan berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain.
Dengan demikian rumusan tujuan menjadi tolok ukur dari kegiatan yang
dilakukan.
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Tujuan

Kelompok

Usaha

Bersama

(KUBE)

adalah

untuk

meningkatkan motivasi, interaksi dan kerjasama dalam kelompok,
mendayagunakan potensi dan sumber daya ekonomi lokal, memperkuat
budaya kewirausahaan,mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan
dengan berbagai pihak yang terkait
2.6.3 Sasaran Program KUBE
Sasaran Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perlu
dipikirkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran dari program
Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kriteria sasaran (peserta didik) dalam
program Kelompok Usaha Bersama yaitu:
a.

Warga

masyarakat

yang

belum

mempunyai

pekerjaan

atau

pengangguran.
b.

Warga masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, seperti
tidak tamat sekolah dasar dan tidak tamat SLTP, dan warga
masyarakatyang belum pernah mengenyam pendidikan sehingga tidak
mempunyai keterampilan.

c.

Penduduk usia produktif (18-35 tahun)

d.

Mempunyai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung

e.

Prioritas berdomisili tidak jauh dari tempat penyelenggaraan program
kursus kewirausahaan kota

f.

Diprioritaskan dari keluarga tidak mampu

2.6.4 Indikator Keberhasilan KUBE
Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015
tentang kelompok usaha bersama.
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1.

Kelembagaan
a.

Keperguruan dan pembagian tugas.

b.

Administrasi kelompok.

c.

Kerjasama antara anggota kelompok KUBE.

d.

Proses pengambilan keputusan sudah didasarkan ata
musyawarah.

e.

Pertemuan rutin anggota berlangsung secara rutin dan dilakukan
pencatatan serta ditindaklanjuti.

2.

3.

Sosial
a.

Motivasi kelompok (potensi sosial).

b.

Kerja sama kelompok.

c.

Tanggung jawab sosial (antara anggota kelompok).

d.

Kepedulian sosial (dengan luar anggota kelompok).

Ekonomi
a.

Sumber modal

b.

Meningkatnya pendapatan keluarga.

c.

Perkembangan usaha dimana KUBE dijadikan sebagai usaha
pokok.

d.

Kemampuan merencanakan usaha.
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2.6.5

Pendanaan KUBE
Tabel 2.1
Nama Kelompok dan Besar Bantuan Dana Yang Diberikan Oleh
Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir
No
1
2
3
4
5
6
7

Nama Kelompok
Mekar Jaya
Mandiri Jaya
Sungai Junjunngan
Karya Indah
Karya Mandiri
Nasib Bertuah
Hasil Laut Sama
Senang
Karya Usaha
Mutiara Laut

Jenis Usaha
Jumlah Dana
Kerupuk Udang
Rp. 10.000.000
Kerupuk
Rp. 10.000.000
Perdagangan
Rp. 10.000.000
Nelayan
Rp. 10.000.000
Nelayan
Rp. 10.000.000
Nelayan
Rp. 10.000.000
Perdagangan
Rp. 10.000.000
Penampungan Ikan Asin
8
Pengencer BBM
Rp. 10.000.000
9
Penampungan Udang
Rp. 10.000.000
Lopter
10 Semangat Baru
Penampung Hasil Laut
Rp. 10.000.000
Sumber Dana: Dinas Sosial Kabupaten Indrgiri Hilir Tahun 2019
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya jumlah bantuan dana

yang diberikan oleh dinas sosial dalam kelompok usaha bersama
pembagiannya merata, yaitu sejumlah Rp. 10.000.000. dana tersebu
merupakan dana bantuan yang bersumber dari APBN.
2.6.6 Penyaluran Pendanaan KUBE
Menurut Permen Sosial Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Sosial
Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk
Penanganan Fakir Miskin, adapun bentuk penyaluran pendanaannya adalah
sebagai berikut:
1. Masyarakat

atau

lembaga

kesejahteraan

sosial

mengajukan

permohonan UEP berupa proposal Kepada Dinas Sosial Kabupaten
Indragiri Hilir dengan persetujuan Kepala Desa
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2. Dinas Sosial melakukan verivifikasi dan validasi anggota KUBE calon
penerima UEP berdasarkan data terpadu penanganan fakir miskin dan
orang tidak mampu serta jenis usaha dari KUBE
3. Hasil verifikasi dan validasi beserta proposal disampaikan secara
tertulis oleh dinas sosial daerah kabupaten kepada Menteri Sosial cq.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau kepala unit kerja
eselon II yang menangani KUBE dengan tembusan disampaikan
kepada kepala dinas sosial daerah provinsi;
4. Unit kerja eselon II yang menangani KUBE melakukan seleksi
terhadap anggota KUBE dan jenis usaha sesuai proposal
5. Unit kerja eselon II yang menangani KUBE menetapkan lokasi dan
KUBE penerima UEP
6. Dinas sosial daerah kabupaten harus menandatangani surat pernyataan
tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan penerimaan program
dengan bermaterai cukup
7. Hasil penetapan lokasi dan KUBE penerima UEP disampaikan kepada
dinas sosial daerah kabupaten dengan tembusan kepada dinas sosial
daerah provinsi
8. Kepala dinas sosial daerah kabupaten menyampaikan hasil penetapan
kepada KUBE penerima UEP.

2.7

Pandangan Islam Terhadap Pelaksanaan KUBE
Allah Swt memberi arahan kepada setiap orang yang beriman untuk
mendesain rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari, sebagaimana
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Firman-Nya dalam Al-Qur‟an Surat Al Hasyr: 18 yang berbunyi:
ٍَىاّللا ٍٍَۖ ِإنَّاللَّ َه َخ ِبي ٌز ِب َماتَ ْع َملُىن
ٍَّ ُس َماقَ َّد َم ْتلِ َغ ٍٍدٍٍۖ َواتَّق
ٌ يَاأَ ُّي َهاالَّ ِذينَآ َمنُىااتَّقُىااللَّ َه َى ْلتَ ْنظُ ْزنَ ْف

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS Al Hasyr: 18)
Sesungguhnya Allah juga menawasi makhluknya dalam berbgai
aktivitas seperti yang dijelaskan dalam QS an-Nisaa‟:1, yaitu :
ٍٱَّللٍ َكانَ ٍ َع َل ْي ُك ْمٍ َر ِقيبًا
َ َّ َّإِن
Artinya: “Sesungguhnya Allah Maha Mengawasi kamu sekalian” (QS
an-Nisaa’:1)
Dalam Al-Qur‟an telah memberikan petunjuk, bahwa apa yang kita
perbuat dan apa yang kita lakukan tidak lepas dari pengawasan Allah SWT.
Didalam agam Islam juga mengajarkan bahwa pengawasan yang paling
hakiki adalah pengawasan yang berasal dari Allah SWT.

2.8

Penelitian Terdahulu
Dari hasil penelitian terdahulu dengan judul Pemberdayaan Keluarga
Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Srikandi oleh Febriana Permata
Ika (2015). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskriskan
Pemberdayaan Keluarga Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
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Srikandi, tujuan dari penelitian ini juga untuk mengetahui hasil capaian
Pemberdayaan Keluarga Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Srikandi dan Faktor penghambat dan pendukung Pemberdayaan Keluarga
Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Srikandi. Adapun hasil dari
penelitian ini penyelenggaran Pemberdayaan Keluarga Melalui Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) Srikandi melalui tahap perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi.
Kemudian penelitian dengan judul Efektivitas Program Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) Kenanga dalam Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat ( Studi Kasus Desa Kebumen Kecamatan Baturaden Kabupaten
Banyumas) oleh Ahmad Nurhamim (2019). Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) Kenanga dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa
Kebumen. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan Program
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kenanga dalam Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat di Desa Kebumen belum efektif.
Dari dua penelitian terdahulu tersebut yang memiliki topik yang sama
yaitu tentang Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) , akan tetapi hal
tersebut berbeda dengan penulis teliti. Dimana penulis ingin mengetahui
Analisis

Pelaksanaan

Program

Pemberdayaan

Sosial

(Studi

Pada

Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Di Kecamatan Tembilahan
Kabupaten Indragiri Hilir).
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2.9

Pengertian Konsep
Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1.

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan
penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk
memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

2.

Pelaksanaan adalah sebuah rencana yang disusun secara matang dan
terperinci.

3.

Program adalah kegiatan-kegiatan nyata yang bersifat sistematis dan
terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran dan tujuan yang
telah di tetapkan.

4.

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan
potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat
mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara
maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara sendiri

5.

Kelompok Usaha Bersama adalah jenis bantuan yang diberikan oleh
Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir untuk menunjang kehidupan
masyarakat Kabupaten Indragiri Hiir dengan mendirikan usaha
melalui bantuan yang diberikan.

2.10 Konsep Operasional
Untuk memberikan kesamaan pemahaman,memudahkan Menganalisa
dan membatasi ruang lingkup pengoperasian dalam penelitian maka penulis
mencoba memberikan konsepo perasional dan teknik pengukuran.
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Konsep

Operasional

Adalah

konsep

yang

digunakan

untuk

memberikan gambaran dalam bentuk nyata dan konsep teori agar mudah
dipahami dan dapat diukur sesuai dengan realita. Menurut Manulang (2009 :
184) Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan
haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkahnyasebagai berikut:
Tabel 2.2
Konsep Operasional
KONSEP

INDIKATOR

SUB INDIKATOR

Peraturan Mentri
Sosial Republik
Indonesia Nomor 25
Tahun 2015 tentang
Analisis Pelaksanaan
Program
Pemberdayaan Sosial
(Studi Pada
Pelaksanaan Program
Kelompok Usaha
Bersama Di
Kecamatan
Tembilahan
Kabupaten Indragiri
Hilir).

1. Kelembagaan

a. Pembagian Tugas
b. Administrasi kelompok.
c. Kerjasama antara anggota
kelompok KUBE.
d. Proses pengambilan
keputusan sudah didasarkan
atas musyawarah.
e. Pertemuan rutin anggota
berlangsung secara rutin
dan dilakukan pencatatan
serta ditindaklanjuti.
a. Motivasi kelompok (potensi
sosial).
b. Kerja sama kelompok.
c. Tanggung jawab sosial
(antara anggota kelompok).
d. Kepedulian sosial (dengan
luar anggota kelompok).
a. Sumber modal
b. Meningkatnya pendapatan
keluarga.
c. Perkembangan usaha
dimana KUBE dijadikan
sebagai usaha pokok.

2. Sosial

3. Ekonomi

Sumber: Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2015 tentang kelompok usaha bersama.
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2.11 Kerangkan Berfikir
Kerangka pemikiran penelitian merupakan

pola

pikir

yang

menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus
mencerminkan jenis dan jumlah rumusan yang perlu dijawab melalui
penelitian. Berdasarkan permasalahan dan teori yang diuraikan, dapat
digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Kelembagaan

Analisis Pelaksanaan
Program Pemberdayaan
Sosial (Studi Pada
Pelaksanaan Program
Kelompok Usaha
Bersama

Sosial

Ekonomi

a. Pembagian Tugas
b. Administrasi kelompok.
c. Kerjasama antara anggota
kelompok KUBE.
d. Proses pengambilan keputusan
sudah didasarkan atas
musyawarah.

a. Motivasi kelompok
b. Kerja sama kelompok.
c. Tanggung jawab sosial.
d. Kepedulian sosial

a. Sumber modal
b. Meningkatnya pendapatan
keluarga.
c. Perkembangan usaha dimana
KUBE dijadikan sebagai usaha
pokok.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1

Jenis Penelitian
Jenis

penelitian

ini

adalah

kualitatif

dengan

pendekatan

deskriptif.Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan
kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang
terjadi.Sugiyono (2011:11).Penelitian ini dilakukan memalui wawancara,
observasi secara mendalam dan mencermati masalah-masalah yang terjadi
dilapangan dan menghubungkan dengan teori sebagai acuan dalam
penelitian ini.

3.2

Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini penulis akan lakukan tanggal 19 Februari 2019 sampai
selesai. Penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Dinas Sosial Kabupaten
Indragir Hilir Di Jalan Bunga Tembilahan.

3.3

Jenis dan Data Penelitian
1.

Jenis Data
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Arikunto (2006:16)

menyebutkan bahwaPenelitian kualitatif mengutamakan proses dari pada
hasil. Penelitian kualitatif lebihditekankan pada bagian gejala tersebut
muncul, dengan kata lain penulis bukan mencarijawaban atas pertanyaan
“apa” tetapi “mengapa”. Dengan penelitian bersifat deskriptif inipenulis
langsung melakukan observasi di lapangan sesuai dengan permasalahan
padapenelitian
30

31

2.

Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam

penelitian ini adalah:
a.

Data Primer
Menurut Husein Umar (2004 :99) data primer merupakan data
yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu maupun
perseorangan seperti hasil pengisian kuesioner yang bisa
dilakukan oleh peneliti.

b.

Data sekunder.
Masih menurut Husein Umar (2004:99) data sekunder
merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan
disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak
lain, misalnya Data yang berasal dari laporan-laporan maupun
literature yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3.4

Metoda Pengumpulan Data.
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka
penulis menggunakan teknik sebagai berikut:
a.

Observasi.
Observasi adalah kegiatan peneliti yang langsung melakukan
pengamatan

kelapangan

untuk

mendapatkan

data

yang

berhubungan dengan penelitian.
Adapun disini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk
melihat keadaan secara nyata. Dalam observasi ini, penulis
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melakukan pengamatan mengenai jenis-jenis usaha yang ada
dalam kelompok usaha bersama, seperti; usaha dibidang
perikanan, pertanian, perbengkelan, pertukangan, dan lain-lain.
Tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan Kelompok
Usaha Bersama di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri
Hilir.
b.

Wawancara (nterview),
Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan
dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan
melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi
yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam wawancara penulis
meminta informasi dari key informan yang terdiri dari beberapa
pegawai dinas sosial dan dari pihak masyarakat yang tergabung
dalam kelompok usaha bersama.

c.

Dokumentasi
Dokumentasi merupakan studi yang dilakukan dengan
cara mengumpulkan data dan menghimpun dan menganalisis
dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun
elektronik.

3.5

Subjek Penelitian
Suyanto (2005:171) mengemukakan penelitian kualitatif tidak
dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek
penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi
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yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi
dua macam yaitu:
1.

Informan kunci (Key Informant), yaitu mereka yang mengetahui
dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian
yaitu Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilr.

2.

Informan, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam
interaksi sosial yang diteliti yaitu:
No

Informen

Jumlah

1

Dinas Siosial Kabupaten Iindragiri Hilir

3

2

Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok
Usaha Bersama (KUB)

5

3.6 Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakanmempelajari masalahmasalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat
serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan,sikap, pandangan,
serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.
Dalam buku (Iqbal Hasan, 2004:8)
Menurut Ulber (2010 : 339), teknik analisa data terdapat beberapa
komponen yaitu :
1.

Reduksi data
Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak

34

penting. Data yang sudah direduksi dapat memberikan gambaran yang tepat,
dan dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data.
2.

Penyajian data
Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Informasi yang didapat dilapangan disajikan ke dalam teks dengan
sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak sesuai dengan fakta
yang ada. Hal ini bertujuan untuk dapat menyajikan data yang telah
direduksi dengan tepat dan benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
dilapangan.
3.

Menarik Kesimpulan / Verifikasi
Kesimpulan-kesimpulan

diverifikasi

selama

penelitian

berlangsung.Data yang diperoleh juga dapat dikembangkan dengan
mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan
dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan
tujuan penelitian.

BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Letak Geografis Lokasi Penelitian
Kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan ibu
kotanya adalah Tembilahan dengan luas wilayah 18.812,97 km² yang terdiri dari
luas daratan 11.605,97 km², luas perairan laut 6.318 km dan luas perairan umum
888,97 km serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km dengan batas-batas
wilayah sebagai berikut :
Utara

: Kabupaten Pelelawan

Selatan

: Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi jambi

Barat

: Kabupaten Indragiri Hulu

Timut

: Prvinsi Kepulauan Riau

Sebagian dari luas wilayah atau 93,31 % daerah Kabupaten Indragiri Hilir
merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa
dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove), dan terdiri atas
pulau-pulau besar dan kecil dengan luas leih kurang 1.082.953,06 Ha dengan ratarata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian
kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35
meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh
Kecamatatn Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.
Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi
oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah
tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk
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gugusan pulau pulau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi untuk
mengembangkan daerah pada sector ekonomi. Untuk mengembangkan potensi
yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir maka salah satu factor pendukungnya
adalah dengan memperbaiki system pelayanan publik sehingga dapat mengundang
investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten
Indragiri Hilit memiliki potensi alam yang baik berupat pertanian, pertambangan,
perikanan, maupun potensi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri
dan berbagai potensi lainnya.
Dalam perdagangan dan jasa masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir
berorientasi ke daerah-daerah sperti Jambi, Tanjung Balai Karimun, Batam, dan
Malaysia dan Singapore. Untuk kawasan Industri, dapat menciptakan peluang
bisnis dan investasi pada bidang perdagangan dan jasa berupa kegiatan ekspor
perdagangan kapal barang dan ferry, pengembangan jasa peti kemas dan
pengolahan kawasan industry. Pelayanan publik yang baik akan mendorong
pemberdayaan potensi yang ada pada Kabupaten Indragiri Hilir. Karena dalam
setiap usaha memiliki izin yang sah dari pemerintah sehingga fungsi kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu faktor
pendukung dalam kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mencapai
kesejahteraan Masyarakat hendaknya menggali seluruh potensi yang dimiliki
Kabupaten Indragiri Hilir.
4.2. Deskripsi Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
4.2.1. Sejarah Kecamatan Tembilahan
Seiring dengan pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir yang diawali pada
dekade kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih menjadi satu
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kesatuan Kabupaten Indragiri terdiri atas 3 kewedanan, yaitu Kewedanan Kuantan
Singingi ibu kotanya Teluk Kuantan, Kewedanan Indragiri Hulu ibu kotanya
Rengat dan kewedanan Indragiri Hilir ibu kotanya Tembilahan. Berawal dari
keinginan untuk memisahkan diri maka melalui kesepakatan bersama, masyarakat
Indragiri Hilir meminta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau,
agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II berdiri
sendiri (Otonom). Setelah melalui penelitian, oleh Gubernur dan Departemen
Dalam Negeri, pemekaran disetujui dengan dikeluarkannya Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Propinsi Riau) tertanggal 27 april 1965
nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.
Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 1965 berdasarkan Undang-Undang nomor
6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49, Daerah Persiapan
Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi sebuah daerah Kabupaten tingkat II
Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) sebagai salah satu Kabupaten
di Riau terhitung tanggal 20 November 1965. Perkembangan tata pemerintahan
selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi 2 kewedanan masingmasing: Kewedanan Indragiri Hilir Utara dengan ibu kotanya Tembilahan
meliputi Kecamatan :
1. Kecamatan Tempuling
2. Kecamatan Tembilahan
3. Kecamatan Gaung Anak Serka
4. Kecamatan Mandah
5. Kecamatan Kateman
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6. Kecamatan Kuala Indragiri
Kecamatan Indragiri Hilir Selatan dengan ibu kotanya Enok meliputi Kecamatan:
1. Kecamatan Enok
2. Kecamatan Reteh Sudinoto, SP,MM (2011:1-2)
4.2.2.Profil Kecamatan Tembilahan
a.

Geografis Kecamatan Tembilahan
Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada

dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 Km² atau 19,737 Ha.
Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri
Hilir yang berbatasan dengan :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka
b.

Keadaan Alamnya
Tinggi pusat Pemerintah wilayah Kecamatan Tembilahan dari permukaan

laut adalah 1 s/d 4 meter. Dipinggir sungai dan muara parit-parit banyak terdapat
tumuh tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri
dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa.
c.

Iklim dan Curah Hujan
keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka

daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak
lembab. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan juni 2010 yaitu 217 mm dan
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terendah pada bulan desember yaitu 42 mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi
pada bulan juli sebanyak 23 hari dan terendah terjadi pada bulan januari sebanyak
7 hari. Sejalan dengan pesatnya perkembangan kota Tembilahan yang sangat
berpengaruh terhadap perkembangan penduduk, lingkungan hidup, perekonomian
terutama tingkat pelayanan kemasyarakatan maka akan terjadi perubahan
keseimbangan antara kuantitas/kualitas yang signifikan didalam suatu wilayah
daerah pemerintahan.
Menyikapi hal tersebut maka arah kebjakan pembangunan Kota Tembilahan
yang merupakan daerah koleksi, distribusi dan pemasaran bagi produksi wilayah
sekitarnya,

terutama

dalam

menunjang

sektor

pertanian,

industri

dan

perhubungan. Maka arah pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah
Kecamaatan mengacu pada proses pembangunan yang diupayakan melalui :
1. Pengembangan kawasan pelabuhan berikut sarana dan prasarana
pendukung.
2. Penetapan kawasan pengolahan pertanian, peternakan, perkebunan.
3. Pembangunan peningkatan dan rehabilitas jaringan jalan darat terutama
jaringan yang berhubungan dengan transportasi umum antara daerah yang
diikuti dengan penetapan daerah sentral lokasi terminal, sub terminal dan
pangkalan sementara
4. Alokasi sarana dan prasarana yang disesuaikan prioritas pembangunan
dengan kebutuhan yang ada.
Dalam penetapan proses perencanaan pembangunan mengacu pada
pelaksanaan Musrenbang RKPD pemerintah Kelurahan dan Kecamatn dalam
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menetapkan kebutuhan ataupun prioritas perencanaan pembangunan. Dari aspek
fisik perkembangan yang terjadi di kota Tembilahan tercermin di dalam
pergeseran pola penggunaan lahan, seperti adanya perkembangan industri
terutama di daerah yang jauh dari perkotaan seperti Kelurahan Seberang
Tembilahan, Kelurahan Sungai Perak, dan Kelurahan Pekan Arba yang saat ini
merupakan daerah potensial pengolahan lahan pertanian, peternakan, perikanan
dan perkebunan
d.

Penduduk
Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan sering disebut

Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau
lainnya, suku Melayu di daerah Indragiri Hilir juga memiliki system kekerabatan
yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan dating dan
menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke Indragiri Hilir yang merupakan
suatu satu kesatuan ang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung
terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilai antara suku Melayu
dengan suku-suku pendatang tersebut. Jumlah penduduk Kecamatan Temilahan
berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun yang dilaksanakan pada bulan
desember 2010 sebanyak 65.752 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 32.004 jiwa
dan perempuan 30.748 jiwa dengan sex ratio 104 serta kepadatan penduduk 318
jiwa per Km². Pada umumnya mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian
pangan, perkebunan, dan sebagian lainnya bergerak dibidang nelayan,
perdagangan dan kerajinan industri. Penduduk Kecamatan Tembilahan disamping
suku Melayu
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1. Suku Banjar
2. Suku Bugis
3. Suku Jawa
4. Suku Laut/Nelayan.
4.1 Jumlah Rumah Tangga dan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan
Tembilahan Tahun 2018
No
Desa Kelurahan
Rumah Tangga
Penduduk
1

Seberang Tembilahan

1.786

7.447

2

Sungai Perak

844

3.360

3

Tembilahan Hilir

374

16.964

4

Tembilahan Kota

5.582

24.178

5

Pekan Arba

2.116

9.052

6

Sungai Beringin

2.078

8.523

Jumlah

16.146

69.524

Data: Dokumentasi Kantor Camat Kecamatan Tembilahan, 2018
4.3 Visi dan Misi Kecamatan Tembilahan
a. Visi
Terwujudnya Tembilahan sebagai Kota “Ibadah” dengan berbasis
Pemberdayaan Masyarakat yang didukung oleh infra struktur dan sumber daya
aparatur pemerintah yang berkualitas
b. Misi
1. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat paripurna
3. Mewujudkan sarana pembangunan infra struktur dalam mendukung
pembangunan dibidang kebersihan, keamanan, dan ketertiban serta
cakupan Iptek yang bernuansa IMTAQ
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4. Mewujudkan pembangunan budaya tertib, buday bersih, dan budaya
gotong royong
5. Menumbuhkembangkan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat
dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah
6. Fungsi kawasan yang saling mendukung
7. Membangkitakan citra kota tepi sungai
8. Fungsi pelayanan kota dengan kelengkapan sarana dan fasilitasnya
9. Menjadikan Tembilahan Kota “Water Front City” dengan harapan menjadi
“Land Mark” Kota Tembilahan dan pada gilirannya akan dapat
berpengaruh positif terhadap perkemangan daerah hinterlandnya.
Tujuan :
Meningkatkan kemampuan Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan
yang prima kepada masyarakat
Sasaran :
Adanya rasa kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah
Kecamatan yang meliputi jangkauan dan mutu pelayanan publik Kecamatan dan
Kelurahan. Sudinoto, SP,MM (2011:4-5)
4.4

Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dengan bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial
Kabupaten Indragiri Hilir tersaji pada Gambar 2.1
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4.4.1 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan
Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 61 orang.
Dimana yang terdiri

34 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 22 Tenaga Kontrak/

Honorer, 3 Keamanan Kantor (Security) dan 2 Orang Cleaning Service (CS).
Gambaran kompetensi aparat Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan berdasarkan jenis
kelamin, tingkat pendidikan formal, pangkat, serta pendidikan dan pelatihan
struktural.
Tabel 4.2 Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Jenis
Kelamin
Status kepegawaian
Laki-Laki
Pegawai Negeri Sipil
17
Tenaga Honor
15
Security
3
Cleaning Service
1
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, 2018

Perempuan
17
7
1
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Tabel 4.3 Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan Formal
Status
Kepegawaian

Strata
3

Strata
2

Pendidikan
Strata Diplom
1
a3

Pegawai Negeri
4
19
2
Sipil
Tenaga Honor
8
1
Security
1
Cleaning Service
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, 2018

SLT
A

SLT
P

SD

7

1

-

13
2
-

1

1

Tabel 4.4 Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan
Pangkat
Kepangkatan/Golongan
Jumlah PNS
Pembina Utama Muda/ IVc
1
Pembina Tingkat. I / IVb
2
Pembina / IVa
3
Penata Tingkat. I / IIId
12
Penata / IIIc
3
Penata Muda Tingkat. I / IIIb
3
Penata Muda / IIIa
3
Pengatur Tingkat I/ Iid
1
Pengatur / Iic
1
Pengatur Muda Tingkat I / Iib
2
Pengatur Muda/ Iia
2
Juru Tingkat I/Id
1
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, 2018
Tabel 4.5 Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan
Diklat Struktural
Jenis Diklat
Jumlah PNS
PIM II
1
PIM III
4
PIM IV
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir, 2018
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4.4.2 Tugas dan Fungsi
Kepala Dinas
(1) Ikhtisar Jabatan

Memimpin Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir dengan tugas pokok
membantu Bupati Indragiri Hilir dalam penyelenggaraan pemerintahan
Kabupaten dibidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
(2) Uraian Tugas

a.

Merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial
a)

Menugaskan para Kabid membuat telaahan staf berkenaan
dengan kebijakan teknis dibidang pembangunan kesejahteraan
sosial

b) Melakukan koreksi terhadap telaahan staf yang disampaikan
oleh Kepala Bidang terkait.
c)

Membahas dan menganalisa telaahan staf berkenaan dengan
Kebijakan Teknis dibidang Pembangunan Kesejahteraan
Sosial.

b.

Menugaskan Sekretaris untuk merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi
umum,kepegawaian, perlengkapan, keuangan, program, hubungan
masyarakat, hukum, organisasi, tatalaksana dan keamanan Dinas
Sosial, sebagai berikut :
a)

Menugaskan Sekretaris Dinas Sosial untuk mengatur dan
memberikan Bimbingan terhadap Penyusunan Program Kerja
dan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Inhil.
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b) Menugaskan Sekretaris dan para Kabid untuk melaksanakan
penyelesaian Administrasi Kepegawaian Dinas Sosial Kab.
Inhil.
c)

Melakukan

pengawasan

terhadap

kinerja

para

Pejabat

Struktural dilingkungan Dinas Sosial dan staf
d) Menugaskan Sekretaris menghimpun dan memverifikasi
laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial.
e)

Menghimpun dan mempelajari serta membantu menjabarkan
dan melaksanakan paraturan dan ketentuan-ketentuan dibidang
Kesejahteraan Sosial.

c.

Menugaskan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk
mengelola kegiatan perlindungan dan jaminan sosial sebagai
berikut :
a)

Menyusun dan merumuskan kegiatan dibidang perlindungan
dan jaminan sosial.

b) Meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam
pelaksanaan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial
c)

Melakukan

pendataan,

pencatatan,

pembinaan

bidang

perlindungan dan jaminan sosial dalam usaha dengan
pembangunan kesejahteraan sosial
d) Mengkoordinasikan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial
dengan berbagai pihak
e)

Meningkatkan kerjasama dengan pilar-pilar terkait lainnya di
bidang pembangunan kesejahteraan sosial.
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d.

Menugaskan Kabid Rehabilitasi Sosial

untuk melaksanaan

kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, fasilitas, penyediaan
sarana dan prasarana bagi anak dan lanjut usia, penyandang cacat,
trauma, tuna sosial, Eks korban Narkotika dan Psikotropika dan Zat
Adiktif serta HIV/AIDS, sebagai berikut :
a)

Menyusun dan merumuskan kegiatan dibidang Rehabilitasi
Sosial.

b) Mengkoordinasikan kegiatan dibidang Rehabilitasi Sosial
dengan bidang-bidang lain dan pihak-pihak lainnya.
c)

Melakukan

pendataan,

pencatatan,

pembinaan

dan

pemberdayaan dibidang Rehabilitasi Sosial dalam hubungan
pembangunan kesejahteraan sosial.
d) Melakukan pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan terhadap
penyandang cacat, anak nakal, korban NAPZA, bekas Napi,
Waria, WTS serta HIV/AIDS.
e)

Melaksanakan fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana bagi
penyandang cacat , nakal, korban NAPZA, bekas Napi, Waria,
WTS serta HIV/AIDS.

f)

Melaksanakan kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan
bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, sesuai dengan
bidang dan tanggung jawab bidang Rehabilitasi Sosial.

e.

Menugaskan Kabid Pemberdayaan Sosial untuk melaksanakan
urusan/pekerjaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana sosial,
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bimbingan

teknis,

pembinaan,

melaksanakan

kemitraan,

pengawasan dan evaluasi, pemberdayaan sosial terhadap kegiatan
kepahlawanan, kejuangan, keperintisan, kesetiakawanan sosial,
kegiatan sosial yang ada di masyarakat, dan komunitas adat
terpencil, sebagai berikut :
a)

Menyusun dan merumuskan kegiatan bidang pemberdayaan
sosial.

b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan sosial antar
bidang dan kesekretariatan
c)

Meningkatkan kerjasana dengan pilar-pilar terkait lainnya
dibidang pembangunan kesejahteraan sosial

d) Merencanakan

dan

melaksanakan

kegiatan

dibidang

pemberdayaan sosial
e)

Melaksanakan pembinaan, fasilitasi, penyediaan sarana dan
prasarana terhadap kegiatan kepahlawanan sosial, kegiatan
sosial yang ada dimasyarakat.

f)

Melaksanakan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga,
kelembagaan masyarakat dan izin sumbangan

g) Melaksanakan pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil
(KAT)
f.

Menugaskan Kabid Penanganan Fakir Miskin untuk melaksanakan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,
penyusunan standar teknis, norma, pedoman, kriteria, prosedur,
bimbingan teknis, bimbingan sosial, urusan/kegiatan, fasilitasi,
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penyediaan sarana dan prasarana kegiatan Penanganan Fakir
Miskin, kerjasama/kemitraan, pengawasan dan pemberdayaan
Penanganan Fakir Miskin, sebagai berikut :
a)

Menyusun dan merumuskan program dan kegiatan dibidang
Penanganan Fakir Miskin

b) Mengkoordinasikan kegiatan dan program Penanganan Fakir
Miskin dalam hubungan dengan pembangunan kesejahteraan
sosial.
c)

Melakukan pembinaan, bimbingan dan pemberdayaan terhadap
Fakir Miskin.

d) Melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan sosial dan
keterampilan bagi fakir miskin, sesuai dengan bidang dan
tanggungjawab bidang Penanganan Fakir Miskin.
e)

Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak
terkait lainnya di bidang pembangunan kesejahteraan sosial.

f)

Melakukan pendataan, pencatatan dan pembinaan terhadap
fakir miskin di bidang Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

(3) Uraian Tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), sebagai

berikut :
a.

Perumusan rencana strategik dan rencana kerja tahunan Dinas
Sosial

b.

Perumusan kebijakan Dinas Sosial sebagai tindak lanjut kebijakan
Pemerintah Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati) sebagai pedoman operasional lebih lanjut.
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c.

Pelaksanaan Koordiansi dengan lembaga lain, konsultasi dengan
Bupati melalui Sekretaris dinas sosial dan meminta masukan dari
bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian tugas yang
menjadi tanggungjawabnya;

d.

Pelaksanaan koordinasi atas seluruh kegiatan sektor sosial dan,
instansi terkait lingkup kabupaten Indragiri Hilir agar tercipta
kerjasama yang baik;

e.

Pelaksanaa pembinaan, pelayanan umum, dan Humas serta
pembinaan teknis di bidang sosial sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;

f.

Pelaksanaa penerbitan dan pengawasan pelaksanaan izin dibidang
sosial sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku agar
terjamin legalitasnya;

g.

Pelaksanaan evaluasi kegiatan yang sedang di laksanakan dalam
tahun berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan
dalam penyusunan sasaran tahun berikut;

h.

Pelakasanaan pengawasan, pembinaan, bimbingan teknis dan
pengendalikan dibidang sosial;

i.

Memberikan usulan dan saran kepada atasan melalaui telaahan
staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan suatu masalah;

j.

Mendistribusikan pekerjaan kepada pejabat dibawahnya sesuai
dengan bidang tugasnya agar dapat di selesaikan secara
proporsional;
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k.

Menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian
yang berlaku sebagai cerminan penampilan kerjanya;

l.

Melakasanakan tugas kedinasaan lainnya yang di berikan oleh
atasan baik secara lisan maupaun tertulis;

m.

Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kepada Bupati Indragir Hilir
melalui Sekretarisdinassosial sesuai ketentuan yang berlaku
sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

Sekretaris
1) Ikhtisar JabatanMemimpin Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten
Indragiri
Hilir dengan tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial Kab. Inhil
dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
perlengkapan, keuangan, bina program, hubungan masyarakat, hukum,
organisasi dan tatalaksana.
2) Uraian Tugas
a.

Menyusun rencana program dan kegiatan kesejahteraan sosial,
kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

b.

Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta analisa
program yang ditetapkan.

c.

Menghimpun dan mempelajari serta membantu menjabarkan dan
melaksanakan

peraturan

Kesejahteraan Sosial.

dan

ketentuan-ketentuan

dibidang

52

d.

Menelaah

dan

melaksanakan

kebijakan

teknis

dibidang

kesejahteraan sosial
a)

Menugaskan para Kasubbag membuat telaahan staf
berkenaan dengan kebijakan teknis secretariat

b)

Melakukan koreksi terhadap telaahan staf yang disampaikan
oleh Kepala Subbag terkait.

e.

Menugaskan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk
melaksanakan penatausahaan urusan umum dan kepegawaian,
sebagai berikut :
a)

Melaksanakan peningkatan sumber daya manusia aparatur

b)

Melaksanakan kegiatan administrasi umum

c)

Melaksanakan

administrasi

kerumahtanggaan

dinas,

kehumasan, protokolan dan kearsipan
d)
f.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

Menugaskan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
untuk melaksanakan penatalaksanaan urusan keuangan dan
perlengkapan, sebagai berikut :
a)

Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana
kegiatan anggaran dinas

b)

Melaksanakan penyusunan data dan inventarisasi peralatan
dan perlengkapan

c)

Melaksanakan

pengadaan,

pemeliharaan,

penghapusan peralatan dan perlengkapan.

mutasi

dan
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d)
g.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

Menugaskan Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan
Pelaporan untuk mempersiapkan dan merumuskan rencana
program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial, sebagai
berikut :
a) Mempersiapkan pelaksanaan dan melakukan identifikasi
program pembangunan kesejahteraan sosial
b) Mempersiapkan informasi dan data kesejahteraan sosial
c) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program
dan kegiatan kesejahteraan sosial.
d) Melakukan analisa data dan evaluasi pelaksanaan program
pembangunan kesejahteraan sosial
e) Menyusun laporan pelaksanaan, hasil program dan kegiatan
pembangunan kesejahteraan social
f)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
(1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial membantu Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan urusan/pekerjaan,
fasilitasi, penyediaan sarana dan prasarana sosial, bimbingan teknis,
pembinaan, melaksanakan kemitraan, pengawasan dan evaluasi,
pemberdayaan sosial terhadap kegiatan kepahlawanan, kejuangan,
keperintisan, kesetiakawanan sosial, kegiatan sosial
dimasyarakat, fakir miskin dan komunitas adat terpencil.

yang ada
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(2) Uraian tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), sebagai

berikut :
a.

Menelaah

dan

melaksanakan

kebijakan

teknis

dibidang

Pemberdayaan Sosial
1.

Menugaskan para Kasi membuat telaahan staf berkenaan
dengan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Sosial

2.

Melakukan koreksi terhadap telaahan staf yang disampaikan
oleh Kepala Seksi terkait.

b.

Menugaskan

Kepala

Seksi

Kepahlawanan,

Kepertintisan,

Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial untuk menyusun dan
merumuskan kegiatan administrasi dan operasional pembinaan
dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan,
pemupukan nilai-nilai, kesetiakawanan sosial, sebagai berikut :
1.

Melakukan

identifikasi

dan

dokumentasi

nilai-nilai

kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan
sosial
2.

Meningkatkan pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai
kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan
sosial

3.

Melaksanakan

pemberian

bantuan

pelayanan

keluarga

pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang
4.

Melakukan penggalian dan pendayagunaan sumber potensi
kesejahteraan keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan
pejuang
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5.

Memberdayakan keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan
dan pejuang

6.

Melaksanakan pemeliharaan dan pemugaran Taman Makam
Pahlawan dan Makam Pejuang Daerah

7.

Meningkatkan peran dan fungsi Taman Makam Pahlawan
sebagai objek studi dan wisata sejarah

8.

Mengadakan penelitian calon Pahlawan Nasional, Pejuang
dan Calon Penerima Penghargaan

9.

Mengkoordinasikan

kegiatan

pembinaan

kepahlawanan,

keperintisan, kejuangan, kesetiakawanan, sosial dan bantuan
sosial dengan berbagai pihak yang terkait
10. Menghimpun catatan sejarah maupun penulisan terhadap
sejarah otobiografi pahlawan yang ada di Daerah Indragiri
Hilir
11. Melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan
c.

Menugaskan

Kepala

Seksi

Pemberdayaan

Kelembagaan

Masyarakat dan Izin Sumbangan melaksanakan pembinaan,
bimbingan sosial dan tata teknis terhadap Lembaga Konsultasi
keluarga dan Perempuan Potensial (Keluarga), sebagai berikut:
1.

Melaksanakan sosialisasi kelembagaan nilai-nilai keluarga

2.

Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana bagi
keluarga bermasalah sosial ekonomi

3.

Melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan
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4.
d.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Menugaskan Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan,
Keluarga dan KAT (KAT) untuk menyusun, merumuskan dan
melaksanakan

kegiatan

pemberdayaan

fakir

miskin

dan

Komunitas Adat Terpencil (KAT), sebagai berikut :
1.

Menyusun,

merumuskan

dan

melaksanakan

kegiatan

pemberdayaan fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil
(KAT)
2.

Melaksanakan kegiatan dan fakir miskin pelayanan sosial
terhadap fakir miskin dan KAT

3.

Melaksanakan koordinasi dibidang kesejahteraan fakir
miskin dan KAT

4.

Menyelenggarakan

pemberdayaan

Komunitas

Adat

Terpencil (KAT)
5.

Melaksanakan pembinaan, bimbingan sosial dan teknis,
fasilitasi, standarisasi pelayanan, penyediaan sarana dan
prasarana bagi KAT

6.

Menyusun rekapitulasi hasil pemberdayaan sosial keluarga,
fakir miskin dan KAT

7.

Melakukan pemantauan dan evaluasi

8.

Melaksanakan tata kearsipan dan dokumentasi kegiatan

9.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

57

Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
(1) Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penangan Fakir Miskin.
(2) Uraian tugas Pokok sebagaimana di maksud pada ayat (1), sebagai

berikut :
a.

Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan pertahun
anggaran Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan sesuai renstra
dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.

b.

Membagi tugas, memberi arahan, memeriksa hasil dan menilai
pekerjaan bawahan, serta memberikan saran dan pertimbangan
kepada Kepala Bidang.

c.

Menginventarisasi

permasalahan,

dan

menyiapkan

bahan

pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pendampingan
dan Pemberdayaan lingkup Pendampingan dan Pemberdayaan
penanganan

fakir

miskin,

pengkoordinasian,

pembinaan/

bimbingan teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan, penyediaan
sarana, pengelolaan dan tata kearsipan, dokumentasi dan
pelaporan kegiatan.
d.

Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas Seksi Pendampingan
dan Pemberdayaan.

e.

Menghimpun bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah,
bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan
Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan lingkup Pendampingan
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dan Pemberdayaan penanganan fakir miskin, pengkoordinasian,
pembinaan/bimbingan teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan,
penyediaan sarana, pengelolaan dan tata kearsipan, dokumentasi
dan pelaporan kegiatan.
f.

Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan
Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan lingkup Pendampingan
dan Pemberdayaan penanganan fakir miskin, pengkoordinasian,
pembinaan/bimbingan teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan,
penyediaan sarana, pengelolaan dan tata kearsipan, dokumentasi
dan pelaporan kegiatan.

g.

Menghimpun

dan

mengelola

data

dan

informasi

terkait

pelaksanaan urusan Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
lingkup Pendampingan dan Pemberdayaan penanganan fakir
miskin, pengkoordinasian, pembinaan/bimbingan teknis, fasilitasi,
standarisasi pelayanan, penyediaan sarana, pengelolaan dan tata
kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.
h.

Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan urusan Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan
lingkup Pendampingan dan Pemberdayaan penanganan fakir
miskin, pengkoordinasian, pembinaan/bimbingan teknis, fasilitasi,
standarisasi pelayanan, penyediaan sarana, pengelolaan dan tata
kearsipan, dokumentasi dan pelaporan kegiatan.

i.

Melaksanaan

pengelolaan

administrasi

Pendampingan dan Pemberdayaan.

kegiatan

Seksi
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j.

Menindaklajuti

surat-surat

berkaitan

tugas-tugas

Seksi

pendampingan dan pemberdayaan.
k.

Melakasanaan pembinaan, pengedalian, pengawasan, monitoring
dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi
pendampingan dan pemberdayaan lingkup Pendampingan dan
Pemberdayaan penanganan fakir miskin, pengkoordinasian,
pembinaan/bimbingan teknis, fasilitasi, standarisasi pelayanan,
penyediaan sarana, pengelolaan dan tata kearsipan, dokumentasi
dan pelaporan kegiatan.
b.

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesuai bidang tugas dan fungsinya.

BAB VI
PENUTUP
6.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan serta hasil wawancara secara
mendalam dengan responden yang dilakukan di Kecamatan Tembilahan
serta di dukung pula dengan data- data yang penulis dapatkan selama
melakukan penelitian ini,

Evaluasi pengelolaan Pemberdayaan Sosial

melalui Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Tembilahan:
1.

Dari kelembagaan masih rendahnya pengawasan Dinas Sosial
terhadap pengelolaan Kelompok Usaha bersama. Dari 40 Kelompok
Usaha Bersama, hanya 14 yang masih ada. Hal ini perlunya
ditingkatkan pengawasan intsansi terkait demi terselenggaranya tujuan
KUBE secara efektif dan tepat guna. Masyarakat adalah sasaran
utama program KUBE, sehingga partisipasi aktif masyarakat sangat
diperlukan.

2.

Dari segi Sosial masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap
Program

KUBE.

Partisipasi

masyarakat

dalam

keberhasilan

pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Melalu KUBE sangat
diharapkan. Karena masyarakat adalah sasaran dari program KUBE.
Sehingga terlaksananya tujuan program KUBE harus didukung
dengan partisipasi aktif masyarakat. rendahnya partisipasi masyarakat
dapat dilihat dari tingkat kehadiran peserta KUBE dalam setiap
pertemuan, yakni dari 345 peserta kelompok KUBE di Kecamatan
Tembilahan, hanya 131 yang hadir dan 214 yang tidak hadir.
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3.

Dari segi ekonomi ,masih adanya pemotongan modal dari KUBE yang
dilakukan

oleh

pengelola

KUBE.

Sehingga

menyebabkan

berkurangnya kepercayaan masyarakat yang tergabung kedalam
KUBE kepada pengelola KUBE.
6.1

Saran
Setelah selesainya pembahasan skripsi ini, penulis memberikan saran
kepada pihak terkait serta kepada masyarakat Kecamatan Tembilaha,sebagai
berikut:
1.

Penulis mengharapkan kepada seluruh pengurus KUBE di Kecamatan
Tembilahan untuk meningkatkan partisipasi terhadap program Kube.
Karena program ini mempunyai tujuan yang baik untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat. sehingga program ini harus didukung
dengan partisipasi masyarakat.

2.

Perlu di tingkatkannya pengawasan untuk melakukan tindakan
perbaikan terhadap program dengan melakukan peninjauan langsung
kelapangan

terhadap

pelaksanaan

Program

KUBE

sehingga

permasalahan yang terjadi dapat dievaluasi dan diatasi dengan baik.
3.

Dengan ditingkatnya pengawasan terhadap program dan teratasinya
masalah-masalah yang ada di dalam KUBE tersebut maka partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan program KUBE akan meningkat.
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