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ABSTRAK 

 

Analisis Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

 

Oleh : 

Meri Safitri 

NIM : 11675202465 

Email : smeri3834@gmail.com 

 

Kelompok Usaha Bersama merupakan himpunan dari keluarga yang 

tergolonag masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar 

prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan lain, dan tinggal 

dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas 

anggotanya, meningktakan relasi sosial yang harmonis memenuhi kebutuhan 

anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah 

pengembangan usaha bersama. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan KUBE di 

Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, untuk keberhasilan 

program KUBE dapat terlihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan, 

tujuan , dan sasaran berdampak/hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan 

yang terjadi. Dengan Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi langsung kelapangan, wawancara dengan beberapa informan yang 

telah ditentukan yaitu sektretaris cmat tambang,pendamping KUBE, kepala desa 

kualu nenas serta beberapa anggota KUBE dan  terakhir dengan 

mendokumentasikan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya. 

 Dari hasil penelitian menunjukkan (1) penetapan anggota KUBE  telah  

optimal karena pemilihannya masyarakat miskin yang telah terdata di Basis Data 

Terpadu terdapat 11 orang masyarakat miskin yang termasuk dalam KUBE 

didesa Kualu Nenas. 2) Hak  Anggota KUBE masih banyak anggota yang belum 

memahami bagaimana pengelolaan KUBE tersebut dikarnakan kurangnya 

sosialisasi dan pengawasan langsung oleh pendamping KUBE (3) kewajiban 

Anggota KUBE belum terlaksana dengan baik karna kurangnya kesadaran 

anggota akan keikutsertaan daalam kelompok. Sedangkan Hambatan dalam 

pelaksanaan KUBE di Desa Kualu Nenas adalah kurang anggaran dana dalam 

pelaksanaan kegiatan KUBE,kurangya pemahaman anggota dalam pelaksanaan 

KUBE karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan langsung oleh pendamping 

KUBE. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Kemiskinan merupakan suatu masalah fenomenal sepanjang sejarah 

Negara Indonesia sebagai suatu Negara Kesatuan. Hingga saat ini kemiskinan 

masih menjadi isu global. Artinya, kemiskinan merupakan masalah yang 

dihadapi dan menjadi perhatian banyak bagi orang di Indonesia. Kemiskinan 

dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi kolektif 

masyarakat. Berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan disebabkan baik 

faktor internal maupun eksternal yang membelenggu, seperti adanya 

keterbatasan untuk memelihara dirinya sendiri, tidak mampu memanfaatkan 

tenaga mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhan. Dengan begitu, 

segala aktivitas yang mereka lakukan untuk meningkatkan hidupnya sangat 

sulit.  

Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu kejadian, program dan 

kegiatan pemerintah yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok atau 

masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat 

memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan 

kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan 

kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin, 

memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan 

kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan 

hak-hak dasar, serta mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, 

1 
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dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh 

kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar peningkatan taraf 

hidup secara berkelanjutan, dan memberikan rasa aman bagi kelompok 

masyarakat msikin. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan 

secara terpadu dan simultan oleh pemerintah bersama masyarakat. Program 

bantuan dan perlindungan sosial yaitu Program Raskin, Jamkesmas, Bantuan 

Langsung Tunai, dan Beasiswa Miskin. 

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintah Daerah, kemudian didasarkan pada Peraturan 

Presiden RI No.41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka 

Pemerintah Kabupaten Kampar membuat Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Kampar, dalam rangka membentuk Dinas Sosial (DINSOS) yang 

mempunyai tugas yaitu untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

Pemerintah Daerah dalam bidang Sosial dan Tenaga Kerja. 

Sedangkan indikator kemiskinan pada satu rumah tangga yang 

ditentykan Badab Pusat Statistik adalah: 

a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m2/ orang 

b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/banbu/kayu 

murahan. 

c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas 

rendah/tembok tanpa plaster. 
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d. Tidak memiliki fasilitas buang air atau bersama-sama dengan rumah 

tangga lain. 

e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 

f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air 

hujan. 

g. Bahan bakar untuk memasak adalah kayu bakar/arang/minyak tanah. 

h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu. 

i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 

j. Hanya sanggup makan satu atau dua kali dalam sehari. 

k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 

Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas 0,5 

ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan 

pendapatan dibawah Rp.600.000. 

l. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/tidak tamat 

SD. 

m. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah di jualdengan nilai 

Rp.500.000.- ( Lima ratus ribu rupiah) seperti sepeda motor (kredit/non 

kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.  

Kebijakan yang telah diberikan oleh Dinas Sosial tersebut untuk 

meningkatkan Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Program 

Keluarga Harapan, Kelompok Usaha Bersama, Unit Pelayanan Sosial Keliling 

dan Pelatihan untuk orang cacat dalam usaha pembangunan kesejahteraaan 

sosial, pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga 

memiliki wawasan dan penunjang dalam rangka pembangunan kesejahteraan 
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sosial. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ternyata masih kurang berjalan 

sebagaimana mestinya seperti Bantuan Rumah Layak Huni, Program Keluarga 

Harapan dan Kelompok Usaha Bersama.Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

kemiskinan di Kabupaten Kampar  sebagai peningkatan jumlah penduduk 

miskin yang ada di Kecamatan Tambang dapat dilihat sebagai berikut 

Table 1.1Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan 

TambangBerdasarkan Desa Tahun 2020 

 

 

No 

 

Desa/Kelurahan 

Jumlah Penduduk 

Miskin (KK) 

Jumlah 

Penduduk 

Miskin (Jiwa) 

1 Tambang  399 1471 

2 Kuapan  360 1408 

3 Aursati  365 1495 

4 Padang Luas 242 984 

5 Gobah  187 758 

6 Terantang  324 1220 

7 Kualu  437 1950 

8 Teluk Kenidai 137 625 

9 Rimbo Panjang 348 1674 

10 Parit Baru 323 1199 

11 Kemang Indah 365 1401 

12 Tarai Bangun 884 4092 

13 Kualu Nenas 339 1461 

14 Sungai Pinang 364 1410 

15 Palung Raya 219 884 

16 Balam Jaya 159 665 

17 Pulau Permai 283 1062 

Jumlah   5.735 23.759 

Sumber : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar 2020 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih 

banyaknya Penduduk Miskin di setiap Desa yang berada di Kecamatan 

Tambang, Penduduk miskin paling banyak terdapat di Desa Tarai Bangun dan 

disusul oleh desa Kualu  melihat tingginya angka kemiskinan di Kecamatan 
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Tambang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian di kecamatan 

tambang khusus nya Desa Kualu Nenas, Kualu Nenas dilihat dari jumlah 

kemiskinan ada 339 KK yang masih tergolong dalam keluaraga miskin. 

Karena masih besarnya angka kemiskinan, saat ini pemerintah 

membuat suatu program berupa Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Program 

KUBEmerupakan himpunan dari keluarga yang tergolonag masyarakat miskin 

yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling 

berinteraksi antara satu dengan lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu 

dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan 

relasi sosial yang harmonis memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan 

masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha 

bersama.  

Tabel 1.2 

Data kelompok usaha bersama kecamatan tambang kabupaten 

kampar 

 

No  Jenis Kube 
 

Tahun  

 

Aktif  

Tidak 

Aktif 

 

Total  
PKH Fakir Miskin 

1.  Quick Wins Reguler 

Pedesaan 2016 
38 37 75 

2.  Perkotaan  Reguler 

Perkotaan 2017 
25 20 45 

Total  63 57 120 

Sumber: Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kampar 2019 

Dari tabel di atas dapat di simpulkan bahwa terdapat 4 jenis KUBE di 

kabupaten kampar dengan jumlah kelompok 120 kelompok KUBE, dari 

jumlah keseluruhan tersebut hanya 63 kelompok yang masih aktif sampai 

sekarang sedangkan KUBE yang tidak aktif sebanyak 57 kelompok.Menurutt 

Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin menyatakan terdapat 2 kriteria 

penerima bantuan KUBE yaitu: 
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1. KUBE PKH  

a. Kube PKH Quick Wins yaitu Fakir Miskin Perkotaan atau 

Penerima Program Harapan (PKH) program percepatan yang di 

usulkan oleh Dinas/Instansi Sosial  Kabupaten yang telah 

diverifikasi oleh Kementerian Sosial RI. 

b. Kube PKH Perkotaan yaitu Fakir Miskin Perkotaan Penerima 

Program Keluarga Harapan (PKH) yang diusulkan oleh 

Dinas/Instansi Sosial Kabupaten yang telah diverifikasi oleh 

Kementerian Sosial RI. 

2. KUBE Fakir Miskin Reguler  

a. Kube Fakir Miskin Reguler Pedesaan yaitu Fakir Miskin 

Pedesaan sesuai dengan basis data terpadu dan data fakir 

miskin bukan anggota PKH yang diajukan oleh Dinas/Instansi 

Sosial Kabupaten yang telah diverifikasi oleh Kementrian 

Sosial RI. Dan Fakir Miskin yang belum pernah mendapat 

bantuan KUBE dari Pemerintah, diprioritaskan bagi yang telah 

memiliki emrio usaha. 

b. Kube Fakir Miskin Reguler Perkotaan yaitu Fakir Miskin 

Perkotaan sesuai dengan basis data terpadu dan data fakir 

miskin bukan anggota PKH yang diajukan oleh Dinas/Instansi 

Sosial Kabupaten yang telah diverifikasi oleh Kementrian 

Sosial RI. Dan Fakir Miskin yang belum pernah mendapat 
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bantuan KUBE dari Pemerintah, diprioritaskan bagi yang telah 

memiliki emrio usaha. 

Kelompok Usaha merupakan media pemberdayaan bagi keluarga 

miskin yang cukup baik jika dikelola dengan benar dan baik dan di dukung 

dengan pendampingan yang intens. Didalam kube mengandung unsur 

pembelajaran cara berinteraksi sosial, cara mengatur kelompok, cara 

menimbulkan kepedulian maupun kemampuan memajukan usaha 

produktif. Keberhasilan dan kegagalan KUBE bergantung pada kekuatan 

dan kemampuan mengelola kelompok dalam mengatasi permasahan yang 

di hadapi. Semakin baik kelompok dikelola maka kelompok akan menjadi 

dinamis dan memperpanjang usia kelompok 

Tabel 1.3 

 Kelompok Usaha Bersama di Desa Kualu Nenas 

Nama Kube Nama Anggota Jabatan  Jenis Usaha 

Cahaya Muda 1. Tri Galuh Suwito 

2. Defry Haryadi 

3. Jumrah Said Ali 

4. Rosmita 

5. Nurbasar 

6. Hedri Faisal 

7. Joni 

8. Muharnis 

9. Nopri Yanti 

10. Buyung Sidi 

11. Nuraini 

Ketua 

Sekretaris 

Bendahara 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Anggota 

Budidaya Ikan Lele 

Sumber: Pendamping KUBE 2020 
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Karena banyaknya jumlah keluarga miskin yang tidak mempunyai 

usaha sedangkan potensi yang sangat banyak untuk di kembangkan 

seperti: perikanan, pertanian, peternakan, pariwisata, dan lain-lain. Maka 

dengan itu Desa Kualu Nenas membuat Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) di bidang perikanan yaitu Budidaya Ikan Lele dengan harapan 

sesuai ,aksud program KUBE yaitu melakukan pemberdayaan keluarga 

miskin. 

Kelompok Usaha Bersama Cahaya Muda telah memiliki 2 kolam 

kelompok dengan setiap kolam 2.500 ekor bibit ikan lele, setiap anggota 

ikut berpartisipasi serta bertanggung jawab atas pengelolaan kolam 

tersebut seperti memberi makan, membersihkan kolam, dan lain-lain. Dan 

dalam kelompok usaha bersama Cahaya Muda telah terlaksana 4 kolam 

Individu yang anggotanya :Tri Galuh Suwito, Defri Haryadi, Jumrah Said 

Ali, dan Hendri Faisal dengan setiap kolam berisi 1.000 ekor bibit ikan 

lele. 

Program Kelompok Usaha Bersama(KUBE) yang berada dibawah 

Dinas Sosial. Dari sisi kehidupan mereka yang barang kali susah 

memenuhi kehidupan seperti Layaknya Rumah Layak Huni, dan juga 

mereka adalah petani-petani kecil, buruh tani dan pedagang-pedagang 

kecil lainnya. Usaha mengatasi penanggulangan keluarga miskin melalui 

pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten 

Kampar melalui berbagai program yang telah ada. Salah satu dari program 

tersebut adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE). . 
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Program ini ditujukan untuk meningkatkan dan memperkuat 

kesetiakawanan sosial warga miskin dan masyarakat dalam 

menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan taraf 

kesejahteraan keluarga miskin, mewujudkan kemandirian usaha sosial-

ekonomi keluargamiskin, meningkatkan aksessibilitas keluarga miskin 

terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem 

jaminan kesejahteraan sosial, meningkatkan kepedulian dan tanggung 

jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan 

kemiskinan, meningkatkan ketahanan dalam memecahkan masalah 

kemiskinan, dan meningkatkan kualitas manajemen pelayanan 

kesejahteraan sosial bagi keluarga miskin. 

Adapun kelompok yang di prioritaskan mendapatkan bantuan 

program stimulan adalah :  

1. Kelompok penduduk atau petani miskin dan tidak cukup memiliki 

sumber penghasilan bagi pemenuhan kehidupan sehari-hari, khususnya 

untuk pengadaan pangan pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta 

kebutuhan sosial ekonomi lainnya. 

2. Kelompok wanita dan pemuda yang menganggur dan tidak memiliki 

pekerjaan tetap.Tidak sedang menjadi peserta atau penerima bantuan 

dari proyek lain yang sedang berjalan.  

3. Satu kepala keluarga (KK) hanya dibenarkan ikut serta dalam satu 

paket kegiatan pada satu tahun anggaran.  

Kriteria peserta didik dalam program Kelompok Usaha Bersama yaitu :  
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1. Keluarga fakir miskin yang mempunyai pendapatan dibawah garis 

kemisknan (tingkat pengeluaran sama dengan 480 kg untuk perkotaan 

dan 320 kg untuk pedesaan).  

2. Warga masyarakat yang berdomisili tetap. 

3. Usia produktif (18 keatas).  

4. Menyatakan kesediaan bergabung dalam kelompok.  

5. Memiliki potensi dan keterampilan di bidang usaha ekonomi tertentu.  

6. Diprioritaskan dari keluarga tidak mampu.  

Untuk itu, peserta didik program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

ini diperuntukkan bagi warga masyarakat yang usia produktif dan program ini 

bagi mereka yang tidak mampu agar dalam melaksanakan program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) tersebut mendapat hasil yang maksimal bagi 

kehidupan warga masyarakat yang mengikuti program Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE).  

Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala 

yang dihadapi oleh anggota KUBE seperti :  

1. Kurangnya wawasan kelompok dalam penanganan penyakit pada bibit 

ikan lele. 

2.  Persoalan-persoalan teknis yang terdapat antara pengelola dari KUBE 

dimana tidak adanya transfaransi antara setiap anggota baik antara ketua 

dengan bawahannya,  

3.  Kurangnya pengetahuan anggota terhadap tata cara pelaksanaan 

kelompok usaha bersama 
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4.  Harga pakan yang semakin meningkat menjadi kendala di karenakan 

biaya yang masih belum mencukupi 

Disini Penulis akan mengambil Desa Kualu Nenas karena desa 

tersebut berpotensi untuk mengembangkan Usaha Budidaya Ikan Lele yang 

menjadi fokus penelitian yaitu sudah sejauh mana Pelaksanaan Kelompok 

Usaha Bersama di Kecamatan Tambang tepatnya di Desa Kualu Nenas. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka 

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana  Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Di Desa 

Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?  

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Kelompok 

Usaha Bersama di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama di 

Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar  

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program 

Kelompok Usaha Bersama di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :  

1. Memberikan pengetahuan bagi penulis untuk dapat mengetahui bagaimana 

Dinas Sosial Berhasil dalam memberdayakan keluarga miskin di 

Kecamatan Tambang Kaabupaten Kampar.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam penelitian lebih 

lanjut bagi peneliti lain untuk mengkaji aspek yang lain 

1.5Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan ini penulis menguraikan sistematika penulisan 

dalam berbagai bab sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini menguraikan tentang, latar belakang masalah,  

  perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta  

  sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

  Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori yang berhubungan  

  dengan judul penelitian, kerangka berfikir, defenisi konsep, konsep 

  operasional dan penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi dan waktu 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 

populasi  dan sampel serta metode analisis. 
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BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI 

  Pada bab ini penulis akan mengemukakan gambaran umum tentang 

  objek yang akan diteliti. 

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang 

akan diteliti. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan 

sasaran agar dapat membangun bagi objek penelitian dan biar lebih 

baik kedepannya, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dari pembaca. 

 

 

 



 

78 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan Publik 

 Kebijakan sebagai salah satu instrument dalam sebuah pemerintahan 

menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemetintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah dalam 

menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakatnya.Kebijakan atau 

policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, 

pelaksanaan keputusan dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan 

keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan 

(kelompok target). 

Kebijakan menurut Shore dan Wright(Amri Marzali, 2012 : 19) adalah 

sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah, 

dengan cara memberi rewards dan sanctions, secara instrisik, kebijakan adalah 

instrument teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah.  

Kebijakan (policy) adalah sebuah instrument pemerintahan, bukan saja 

dalam arti government yang menyangkut aparatur negara, melainkan pula 

governance yang memnyangkut sumber daya publik.Kebijakan pada intinya 

merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara 

langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, 

finansial dan manusia demi warga negara.Sedangkan kebijakan publik adalah 

salah satu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan 

berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi 

14 
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sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan 

masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. 

 

2.2 Implementasi 

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul implementasi 

kebijakan dan politik mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi 

atau pelaksanaan sebagai berikut, “implementasi adalah suatu proses untuk 

melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke 

dalamadministrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan 

suatu program” (Suharto,2007:67). 

Menurut nurdin usman dalam bukunya yang berjudul konteks 

Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai 

implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut, “implementasi adalah 

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system. 

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana 

dan untuk mencapai tujuan kegiatan” (Usman,2002:70). 

Marille S. Grindle dalam Nugroho mengatakan bahwa keberhasilan 

implementasi kebijakan public dipengaruhi oleh dua variabel yang 

fundamental, yakni isi kebijakan (conten of policy) dan lingkungan 

implementasi (context of implementation), (Marille S. Grindle dalam Nugroho 

2003:h.167) 

2.3 Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa  

Pemberdayaan dan memberdayakan merupakan terjemahan dari kata 

empowerment dan empower, kata empower mengandung pengertian pertama 
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adalah to give power or authority to yang artinya sebagai memberi kekuasaan, 

memberikan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepihak lain, sedangkan 

arti yang kedua adalah to give ability to or enable yaitu sebagai upaya 

memberikan kemampuan atau keberdayaan (Pranarka dan moeldjianto, 2001: 

34).  

Isbandi Rukminto, Adi (2000:32-33) mendefinisikan pemberdayaan 

yaitu sebagai mengembangkan diri dari keadaan tidak atau kurang berdaya 

menjadi berdaya, guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan 

pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas 

berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dengan keinginan mereka. 

Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai suatu proses yang relatif terus 

berjalan untuk meningkatkan kepada perubahan. 

Menurut Pranarka (dalam Sedarmayanti, 2003: 113) menyatakan 

bahwa munculnya konsep pemberdayaan pada awalnya menekankan pada 

proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau 

kemampuan (power) kepada masyarakat, organisasi, atau individu agar 

menjadi lebih berdaya.  

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangkitkan segala 

kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan melalui perwujudan potensi 

kemampuan yang mereka miliki. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan 

motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka 

untuk berprestasi. Pemberdayaan akan semakin mampu dan berkemandirian 
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yang dimaksud adalah mampu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk 

menunjukkan ciri sebagai masyarakat membangun (Widjaja, 2002: 77).  

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri (2006:21) pemberdayaan 

masyarakat adalah upaya sadar dan berencana menggunakan atau mengelola 

sumber daya secara bijaksana dan pembangunan yang berkesinambungan 

untuk meningkatkan mutu hidup.  

Pemberdayaan juga memiliki beberapa definisi yang dapat dilihat dari 

tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan (Edi Suharto, 2010 : 58-59).  

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang 

yang lemah atau tidak beruntung  

2. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan mana orang menjadi cukup 

kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan 

mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang 

mempengaruhi kehidupan  

3. Pemberdayaan merujuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan 

kembali pengubahan struktur sosial  

4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan 

komunitas di arahkan agar kehidupan mampu menguasai (atau berkuasa) 

kehidupannya,  

Proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang relatif terus 

berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu 

tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja 

(Isbandi Rukminto Adi, 2008 : 84).  
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Ciri-ciri masyarakat yang telah berdaya menurut Sumardjo dkk (2004 

:50) antara lain : (1) mampu memahami diri dan potensinya, (2) mampu 

merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan) dan mengarahkan 

dirinya sendiri, (3) memiliki kekuatan untuk berunding dan bekerjasama 

saling menguntungkan dengan “bargaining power” yang memadai, dan (4) 

bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.  

 

2.4 Pemberdayaan Masyarakat miskin 

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti 

kekuatan dan kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka 

pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau 

proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum 

berdaya. 

Menurut (sumodiningrat,2007:107) pemberdayaan masyarakat berarti 

meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. 

Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat 

dapat dilihat dari sisi: pertama, menciptakan suasana atau iklimyang 

memungkinkan masyarakat berkembang. Kedua meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, 

pembangunan prasana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta 

pengembangan kelembagaan di daerah. Ketiga, melindungi/memihak yang 

lemah unutk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menciptakan 

kemitraan saling menguntungkan.  
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Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak 

sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok 

dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam 

kelompok tersebut.  Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses 

terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi  masalah 

kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. 

Kemiskinan merupakan ketidak mampuan individu dalam memenuhi 

kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. (Suharto,2009) 

Menurut Sudarwati dalam Kartasasmita (2006, h.22), kemiskinan 

merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pembangunan 

dan keterbelakangan kemudian meningkat menjadi ketimpangan. 

 

2.5 KonsepKemiskinan 

 

Tjokrowinoto dalam Sulistiyani (2017:27) menyatakan bahwa 

kemiskinan tidak hanya menyangkut masalah kesejahteraan (welfare) semata, 

tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan (vulnerability), 

ketidakberdayaan (powerless), tertutupnya akses kepada berbagai peluang 

kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi, angka 

ketergantungan tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan 

terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari suatu generasi ke 

generasi berikutnya. 

Lebih lanjut, Sulistiyani (2017:27-28) menyatakan bahwa kemiskinan 

merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut sejahtera.Sejahtera 

merupakan kondisi dimana seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu 
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memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar. 

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua: 

1. Miskin Jasmani, Merupakan suatu keadaan seseorang maupun 

kelompokyang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya, 

tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, 

sehingga jauh dari kehidupan sejahtera. 

2. Miskin Rohani, Merupakan suatu keadaan seseorang ataupun 

kelompok yang tidak sanggup memelihara dirinya dan juga tidak 

mampu mengendalikan tenaga mental dan hawa nafsunya karena 

kurang memahami ilmu agama dan tidak mau menerapan sunnah  

Rosul dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak pernah merasa 

cukup dengan apa yang telah dimiliki dan mampu membuat seseorang 

sanggup melakukan korupsi,mencuri, menipu dan sebagainya yang 

mana hal tersebut sangat dilarang dalam agama islam.  

Peneliti menyimpulkan, kemiskinan sebagai suatu kondisi seseorang 

maupun kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar 

kehidupannya, tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan, pelayanan pendi 

telah menjadi momok yang kerap menghantui negara-negara 

berkemdikan, sehingga jauh dari kehidupan sejahtera. 

1. Kemiskinan bang dalam persaingannya untuk menjadi negara yang diakui maju. 

Ada pelbagai pendapat mengenai kemiskinan, seperti: Amartya Sen, pemenang 

hadiah Nobel di bidang ekonomi menyatakan bahwa orang disebut miskin 

karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu, bukan karena mereka tidak 
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memilikisesuatu. 

2. Yeni Salma Barlinti dalam tulisannya “Konsep Zakat dalam Sustainable 

Development: Suatu kajian Terhadap UU Pengelolaan Zakat” 

menyampaikan bahwa Miskin adalah suatu kondisi tidak mampunya 

seseorang dalam memenuhi kebutuhanhidupnya. 

3. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasion (BKKBN)

 juga mengeluarkan pernyataan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan 

ketika seseorang   tidak   sanggup  memelihara  dirinya sendiri dengan 

taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan 

tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhikebutuhannya. 

Indikator-indikator masyarakat miskin pada dasarnya terdiri dari 

keluarga yang tingkat pendapatan dan penghasilan ekonominya adalah relative 

rendah.  Yang disebut masyarakat miskin dilihat dari beberapa indicator yaitu  

1. Rendahnya pendapatan perkapita 

Pendapatan perkapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan 

masyarakat disuatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. besarnya 

pendapatan perkapita (income per capita) dihitung dari besarnya output 

dibagi oleh jumlah penduduk di suatu daerah kurun waktu 1 tahun.  

2. rendahnya pendidikan kemiskinan adalah ketidak mampuan individu 

dalam   memenuhi pokok yakni, sandang, pangan dan papan. Rendahnya 

pendidikan juga termasuk dari indicator kemiskinan.  
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3. keadaan kesehatan ynag buruk dari berbagai data kemiskinan yang 

dihimpun menyebutkan adanya keterkaitan antara kemiskinan dan 

kualitas masyarakat. 

4. rumah yang tidak permanen 

5. sempitnya luas tanah yang ditempati 

6. lingkungan keluarga yang tidak sehat 

7. fasilitas air minum 

8. fasilitas jembatan / WC 

Tiada cara yang paling cepat untuk mengubah diri, keluarga, dan 

masyarakat kecuali melalui pendidikan. Masyarakat desa juga sudah memiliki 

kesadaranyang sama dalam meningkatkan kualiti sumber manusia melalui 

pendekatan ilmu dan kemahiran yaitu pendidikan. Namun permasalahan 

umum berlaku pada masyarakat miskin desa adalah tiada kemampuan untuk 

membiayai sekolah/kuliah anak akibat beban ekonomi yang cukup berat. 

Oleh karna itu, sangat wajar jika masyarakat miskin desa memerlukan 

bantuan agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan setinggi 

mungkin.(Rodi Wahyudi, 2018). Dengan adanya program Kelompok Usaha 

bersama diharapkan agar mampu mengembangkan pelayanan sosial dasar, 

kapasitas individu, dan kemampuan mengelola usaha sehingga mampu 

memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan kesetiakawanan sosial. 
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2.6  Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  

2.6.1 Sejarah Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  

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

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

manapun (desa atau kota) adalah berasaldari dan berada ditengah-tengah 

masyarakat. Pembentukannnya oleh masyarakat setempat dan pembentukannya 

juga untuk anggota dan masayarakat setempat.  

Karena konsep yang demikian, maka pembentukan dan pengembangan 

KUBE harus berincikan nilai dan norma budaya setempat, harus sesuai dengan 

keberadaan sumber-sumber potensi yang tersedia di lingkungan setempat, juga 

harus sesuai dengan kemampuan SDM (anggota KUBE) yang ada.  

Oleh karena itu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan himpunan 

dari keluarga yang tergolonag masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan 

berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan 

lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan 

produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis memenuhi 

kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi 

wadah pengembangan usaha bersama.  

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan media pemberdayaan 

sosial ekonomi yang diarahkan terciptanya, aktivitas sosial ekonomi keluarga 

masyarakat miskin agar dapat berinteraksi, saling tolong menolong dalam 

memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan.  
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Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah Kelompok warga atau keluarga 

binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan kesejahteraan sosial dan 

usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan 

taraf sosialnya. 

Dari kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) adalah kelompok warga masyarakat yang saling berinteraksi 

dan mempunyai kebersamaan melakukan kegiatan kesejahteraan sosial untuk 

memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya.  

2.6.2 Dasar Hukum Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial  

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 

3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya 

Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah  

6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan   

7. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan 

Kemiskinan dan Tipologi Kelompok Usaha Bersama.  
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2.6.3 Maksud dan Tujuan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  

1. Maksud  

Maksud dari program KUBE adalah petunjuk Pelaksanaan KUBE 

yang dimaksudkan untuk memudahkan unsur Pemerintah terkait, Dinas 

Sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten, Instansi Pemerintah 

Daerah terkait lainnya, para pendamping dan pelaksanaan KUBE dalam 

rangka penyelenggaraan KUBE.  

2. Tujuan  

Pada dasarnya tujuan keberadaan Kelompok Usaha Bersama 

dimasyarakat adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat 

tersebut. Pemahaman tentang mutu hidup masyarakat sangat ditentukan 

oleh 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.  

a. Meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE di dalam 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan 

meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya kualitas pangan, 

sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan, dapat melaksanakan 

kegiatan keagamaan, dan meningkatnya pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan sosial lainnya.  

b. Meningkatnya kemampuan anggota kelompok KUBE dalam 

mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya 

maupun dengan lingkungan sosialnya, ditandai dengan adanya 
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kebersamaan dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan di dalam 

keluarga, lingkungan sosial, adanya penerimaan terhadap perbedaan 

pendapat yang mungkin timbul diantara keluarga dan lingkungannya. 

c. Meningkatnya kemampuan anggota Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam 

keluarga maupun lingkungan sosialnya. Ditandai dengan semakin 

meningkatnya keperdulian dan rasa tanggung jawab, dan 

keikutsertaan anggota dalam usaha kesejahteraan sosial di 

lingkungannya, semakin terbukanya pilihan bagi para anggota 

kelompok dalam pengembangan usaha yang lebih menguntungkan, 

terbukanya kesempatan dalam memanfaatkan sumber dan potensi 

kesejahteraan sosial yang tersedia dalam lingkungannya.  

Dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari Program Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) yaitu meningkatkan motivasi dan kejasama dalam 

kelompok, menghapus kemiskinan, meningkatkan kemampuan anggota 

dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan memberi jalan kepada anggota 

untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi baik di dalam keluarga 

maupun lingkungannya.  

Sasaran program KUBE adalah masyarakat sebagai anggota 

kelompok yang diikutkan (keluarga fakir miskin dan keluarga miskin) yang 

memiliki keterbatasan dalam berbagai hal yaitu :  

1. Pendapatan atau penghasilan yang tidak tetap atau kurang untuk 

memenuhi dasar kehidupan.  
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2. Kondisi perumahan yang tidak layak huni.  

3. Kemampuan atau keterampilan yang sangat rendah.  

4. Keterbatasan dalam mengakses informasi, komunikasi, teknologi dan 

ilmu pengetahuan.  

5. Pengembangan usaha  

Kemampuan anggota kelompok dalam mengolah atau memanfaatkan 

dana yang diperoleh guna mengembangkan usaha dalam emningkatkan 

pendapatan anggota kelompok.  

6. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota 

KUBE dengan masyarakat sekitar.  

2.6.4 Peserta Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  

Perlu difikirkan siapa saja yang sesungguhnya menjadi peserta 

didik dari program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kriteria peserta 

didik dalam program Kelompok Usaha Bersama yaitu :  

1. Keluarga fakir miskin yang mempunyai pendapatan dibawah garis 

kemisknan (tingkat pengeluaran sama dengan 480 kg untuk perkotaan 

dan 320 kg untuk pedesaan).  

2. Warga masyarakat yang berdomisili tetap. 

3. Usia produktif (18 keatas).  

4. Menyatakan kesediaan bergabung dalam kelompok.  

5. Memiliki potensi dan keterampilan di bidang usaha ekonomi tertentu. 

6. Diprioritaskan dari keluarga tidak mampu.  
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Untuk itu, peserta didik program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

ini diperuntukkan bagi warga masyarakat yang usia produktif dan program 

ini bagi mereka yang tidak mampu agar dalam melaksanakan program 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut mendapat hasil yang maksimal 

bagi kehidupan warga masyarakat yang mengikuti program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE).  

2.6.5 Hak dan Kewajiban Anggota KUBE  

1. Hak Anggota  

Hak anggota KUBE yaitu 1) Mengajukan usul atau saran-saran 

yang dapat memperbaiki kinerja KUBE, 2) Memperoleh dana yang 

diterima KUBE dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, 3) 

Mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari pembagian hasil KUBE, 4) 

Memperoleh informasi tentang perkembangan usaha dan kelompok, 5) 

Diikut sertakan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam 

aktifitas KUBE.  

2. Kewajiban Anggota  

 Kewajiban Anggota yang ikut dalam program KUBE yaitu 1) 

Mengikuti dan mentaati semua ketentuan yang sudah disepakati, 2) 

Mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama, 3) Membangun, 

kerjasama dengan berbagai pihak, 4) Memanfaatkan dana bantuan modal 

usaha dengan penuh tanggung jawab, 5) dan Memanfaatkan pengahsilan 

untuk meningkatkan pendapatan anggota dan keluarganya.  
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2.6.6 Indikator Keberhasilan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  

Menurut Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Perdesaan : 

2016 (2016 : 4), Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan keluarga miskin 

melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), sebagai kelompok 

usaha yang dikelola secara bersama, dapat dikatakan berhasil dan memiliki 

tujuan yang akan dicapai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :  

1. Meningkatnya taraf pendapatan keluarga fakir miskin  

2. Meningkatnya kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga fakir miskin.  

3. Meningkatnya aksessibilitas keluarga fakir miskin terhadap pelayanan 

sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik.  

4. Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial.  

2.6.7 Pendamping Kelompok Usaha Bersama 

Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat 

menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan 

prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu 

dirinya sendiri”, pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan 

pentingnya partisipas masyarakat yang kuat. Dalam konteks ini, peranan 

seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai 

pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah 

(problemsolver) secara langsung. 

 

2.7 Pandangan Islam tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin  

Di dalam Al-Qur’an juga diterangkan bahwa orang yang peduli terhadap 

problem kemiskinan akan memperoleh lompatan kualitas iman yang tinggi, 
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sehingga ia berhak mendapat prediket sebagai orang yang sukses (al-muflihun). 

Berkenaan dengan janji Allah ini. Al-Qur’an menegaskan dalam Surah Ar-Rum 

ayat 38. 

                 

       

 
Artinya: “Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang 

miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih 

baik bagi orang-orangyang mencari keridhoan Allah. Dan mereka 

itulah orang-orang yang beruntung”(QS. Ar-Rum, 30:38). 

 

Dalam pandangan Islam, kemiskinan (al-miskin) atau kefakiran (al-

faqr), indikasinya sama, jika kebutuhan dasar setiap individu di dalam 

masyarakat (sandang, papan, dan pangan) tidak terpenuhi, termasuk 

kebutuhanakan pendidikan, kesehatan dan keamanan, sekalipun yang terakhir 

ini merupakan tanggung jawab negara secara langsung. 

Untuk melihat peran dan fungsi agama dalam menghadapi masalah 

kemiskinan, tidak bisa dipisahkan dari peran agama dalam seluruh sektor 

kehidupan manusia. Selain kemiskinan itu sendiri hanya merupakan salah 

satu bagian dari permasalahan kemanusiaan yang berkaitan erat  dengan 

masalah- masalah lainnya, agama itu sendiri tidak bisa dilihat secara terpisah 

dari perannya yang mengatur seluruh gerak aktifitas kehidupan manusia. 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Rasul Shallallahu’alaihi wa 

sallam. 
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Dari Abu Hurairah,ia berkata Rasul Shallallahu’alaihi wa sallam 

bersabda, 

 

Artinya: “Namanya miskin bukanlah orang yang tidak menolak satu atau dua 

suap makanan. Akan tetapi miskin adalah orang yang tidak punya 

kecukupan, lantas ia pun malu untuk tidak meminta dengan cara 

mendesak” (HR. Bukhari no. 1476). 

 Orang-orang miskin yang di maksud, adalah mereka yang 

hidupnya tidak berkecukupan, tidak punya kepandaian untuk mencukupi 

kebutuhannya, dan meraka tidak mau meminta-minta kepada manusia. Sesuai 

dengan sabda Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam: 

 

 

 

 

Artinya: “Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta 

kepada orang lain agar diberikan sesuap dua suap makanan dan 

satu-dua butir kurma.” Para sahabar berkata: “Ya Rasulullah, 

(kalau begitu siapa yang di maksud orang miskin itu?”. Beliau 

menjawab, “ mereka adalah orang yang hidupnya tidak 

berkecukupan, dan dia tidak mempunyai kepandaian intuk itu lalu 

dia diberi shadaqah (zakat). Dan mereka tidak meminta-minta 

sesuatupun kepada orang lain.” 
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 Islam mengajarkan umatnya berlaku tawadhu’ terhadap orang- orang 

miskin, duduk bersama mereka, menolong mereka, serta bersabar bersama 

mereka. 

 

Artinya: “Dari Abu Dzar r.a, ia berkata:”Kekasihku ( Rasulullah) berwasiat 

kepadaku dengan tujuh hal: (1) supaya aku mencintai orang-orang 

miskin dan dekat dengan mereka, (2) Beliau memerintahkan aku agar 

aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat 

orang yang berada di atasku, (3) Beliau memerintahkan agar aku 

menyambung silarurahmi meskipun berlaku kasar kepadaku, (4) Aku 

di anjurkan agar memperbanyak ucapan tidak ada daya dan upaya 

kecuali dengan pertolongan allah, (5) aku diperintahkan untuk 

mengatakan kebenaran meskipun pahit, (6) Belia berwasiat agar aku 

tidak takut celaan orang yang mencela dalam dalam berdakwa 

kepada Allah,(7) Belia melarang agar tidak meminta-minta 

sesuatupun kepada manusia”. (HR. Ahmad 5:159). 

 

Agama juga mengajarkan kita untuk mencintai orang miskin dan dekat 

dengan mereka akan memudahkan hisab seorang muslim pada hari kiamat. 

Seperti hadist Rasulullah: 
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Artinya: “Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dunia dari 

seorang mukmin, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan 

di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan sesusahan 

seseorang yang dililit hutang Allah akan memudahkan atasnya di 

dunia dan akhirat”. (HR. Muslim no. 2699)  

 

Islam sebagai agama allah, mengatur kehidupan manusia baik 

kehidupan didunia maupun akhirat, perekonomian adalah bagian dari 

kehidupan manusia. Islam memberikan pesan-pesannya melalui dua pedoman 

yaitu Alquran dan Hadist, yang dikatakan miskin bukan hanya tentang harta 

tetapi juga miskin jiwa seperti sabda Rasulullah: 

 

Artinta: “ Wahai Abu Dzar apakah kamu menyangka banyak harta adalah 

kaya?” Kumenjawab,”Benar wahai Rasulullah,” Beliau Bersabda, 

“Apakah kamu menyangka sedikit harta adalah miskin?” Kujawab,” 

Benar ya Rasulullah.” Beliau Bersabda.”Kaya itu hanya kaya hati 

dan miskin itu hanya miskin hati”. (HR. Ibnu Hibban no.685). 
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 Dari Alquran dan Hadist di atas menunjukan bahwa pada dasarnya agama 

berperan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang akan menghantarkannya 

kejalan “keselamatan” di dunia dan di akhirat kelak.  

 

2.8 Penelitian Terdahulu  

Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang 

akan dilakukan. Dibawah ini beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh : 

Peneliti Judul penelitian Hasil penelitian 

Lidia Sandi (2012) Analisis Efektivitas 

Pengawasan Dinas 

Sosial Pada  

Kelompok Usaha 

Bersama Di Kabupaten 

Indragiri Hilir  

Berdasarkan dari hasil pengukuran 

terhadap masing-masing sub 

indikator maka efektifitas 

pengawasan yang dilakukan Dinas 

Sosial pada Kelompok Usaha 

Bersama di Kabupaten Indragiri 

Hilir terlaksana dalam kategori 

cukup baik. Di lihat dari proses 

pelaksanaan pengawasan, yaitu 

menetapkan alat ukur atau standar, 

melakukan penilaian atau evaluasi 

dan melakukan tindakan perbaikan. 

Evy Saputra 

(2016) 

Efektivitas Program 

Pemberdayaan 

Masyarakat Dalam 

Kelompok Usaha 

Bersama (Kube) 

(Studi Kasus Pada Kube 

Gayam Kecamatan 

Tambelan Kabupaten 

Bintan) 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas 

program pemberdayaan masyarakat 

dalam kelompok usaha bersama 

(Kube) ( Studi Kasus Pada Kube 

Gayam Kecamatan Tambelan 

Kabupaten Bintan Kurang Baik.  

 

Yulia Indah 

Cahaya (2016) 

Analisis Pemberdayaan 

Keluarga Fakir Miskin 

Melalui Program 

Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) Di 

Kecamatan Keritang 

Kabupaten Indragiri 

Hilir.  

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa pemberdayaan 

keluarga fakir miskin melalui 

Kelompok Usaha Bersama di 

kecamatan keritang kabupaten 

Indragiri Hilir masih belum 

maksimal. 
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Dian Karmalita 

(2017) 

Analisis Pelaksanaaan 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui 

Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) di 

Desa Sungai Unggar 

Utara Kecamatan 

Kundur Utara 

Kabupaten Karimun  
 

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat 

melalui Kelompok Usaha 

Bersama didesa Sungai Ungar 

Utara Kecamatan Kundur Utara 

Kabupaten Karimun sudah 

dikategorikan “sedang” dari 

tahapan pelaksanaan sudah 

berjalan dengan cukup baik. 

Dilihat dari sosialisasi yang 

dilakukan dalam program dan di 

ikuti oleh setiap anggota 

Kurnia Hariyanti 

(2018) 

Analisis Pelaksanaan 

Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) Di 

Desa Bantan Tengah 

Kecamatan Bantan 

Kabupaten Bengkalis 

Berdasarkan hasil penelitian 

program kelompok usaha 

bersama di desa bantan tengan 

kecamatan bantan kabupaten 

bengkalis ini terlaksana cukup 

baik . hal ini di karnakan masih 

ada beberapa program yang 

belum terealisasikan dengan baik. 

Masih banyak terdapat beragai 

hambatan seperti dalam 

permodalan, minat masyarakat 

yang masih kurang serta 

pengawasan dari pihak terkait 

masih kurang maksimal. 

 

2.9 Defenisi Konsep  

Defenisi Konsep adalah untuk membangun persamaan persepsi dan 

pengertian serta menghindar dari salah pengertian terhadap istilah yang 

digunakan pada judul, maka akan dioperasionalkan beberapa konsep yang 

bersifat membatasi.  

Dalam penelitian ini konsep yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:  
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1. Pengertian Pelaksanaan  

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, 

implementasi biasanya dilakukan setelah perancanaan sudah di 

anggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa di artinya penerapan. 

Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. 

Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah 

perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman. 

(2002:70). 

2. Implementasi 

Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan 

kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke 

dalamadministrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka 

penyempurnaan suatu program 

3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa  

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu 

sendiri, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan 

kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya.  

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan 

lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dengan 

demikian, pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat baik yang 

dilahirkan pemerintah atau semacam lembaga swadaya masyarakat, 
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yang peduli pada pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai 

pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. 

4. Masyarakat Fakir Miskin 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa Fakir Miskin 

adalah orang yang sama sekli tidak mempunyai sumber mata 

pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi 

tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak 

bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 

5.  Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  

Kelompok Usaha Bersama merupakan himpunan dari keluarga 

yang tergolonag masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan 

berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara 

satu dengan lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu dengan 

tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningktakan 

relasi sosial yang harmonis memenuhi kebutuhan anggota, 

memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah 

pengembangan usaha bersama. 
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2.10 Konsep Operasional 

 Konsep operasional adalah pengertian variable (yang diungkap dalam defenisi 

konsep) tersebut, secara operasional, secara praktis, secara nyata dalam lingkup objek 

penelitian/objek yang diteliti.Variable yang digunakan adalah variable bebas.Variable 

bebas adalah variable yang mempengaruh. 

Variabel  Indikator Sub Indikator 

Pelaksanaan 

Kelompok 

Usaha 

Bersama 

(KUBE) 

Fakir Miskin 

1. Pendataan dan 

penetapan anggota 

kelompok usaha 

bersama 

1. Keluarga miskin Basis Data Terpadu 

2. Tinggal di satuan wilayah tertentu 

2. Hak anggota 

kelompok usaha 

bersama  

1. Mengelola usaha 

2. Menerima bagian hasil usaha 

3. Mendapatkan informasi dan pelayanan yang 

sama 

3. Kewajiban 

kelompok usaha 

bersama 

1. Aktif dalam anggota  

2. Membayar iuran yang telah ditentukan 

oleh kelompok 

3. Menyampaikan laporan kegiatan dan 

keuangan  

Sumber : Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015  
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2.11 Kerangka Berfikir 

Agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan permasalahan dan 

tujuan yang diterapkan maka perlu disusun kerangka berfikir dalam pelaksaan 

penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Analisis pelaksanaan program kelompok usaha 

bersama (KUBE) di desa Kualu Nenas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar  

1. Kurangnya pengetahuan dalam pelaksanaan 

kelompok usaha bersama (KUBE) 

2. Kurannya kerjasama dalam kelompok usaha 

bersama (KUBE) 

Program Kelompok Usaha Bersama Fakir 

Miskin di Desa Kualu Nenas Kecamatan 

Tambang Kbupaten Kampar 

1. Penetapan anggota KUBE 

2. Hak anggota KUBE 

3. Kewajiban anggota KUBE 

Faktor-faktor hambatan dalam pelaksanaan 

Program Kelompok Usaha Bersama Fakir 

Miskin di Desa Kualu Nenas Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar 

Pengentasan kemiskinan dan 

kesejahteraan masyarakat 
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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tambang tepatnya di Desa 

Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun waktu 

penelitian ini dimulai pada 18 Februari 2020 sampai dengan selesai. Alasan 

penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar di 

karenakan disini penulis menemukan masalah dalam pengelolaan KUBE yang 

mana dalam pelaksanaannya banyak anggota yang kurang memahami karena 

kurangnya sosialisasi antara anggota dengan pendamping,selanjutnya pada 

KUBE ini terdapat kekurangan dana mengingat harga pakan yang makin 

meninggat dan kebutuhan ikan lele yang semakin besar dan dilihat juga dari 

tempat penelitian agar memudahkan penulis dalam pengambilan data yang 

dibutuhkan selama proses penelitian.  

 

3.2 Jenis Penelitian  

Menurut Sugiono (2010:91) jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk 

mengetahui variable mandiri baik satu variable atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan 

variable yang lain. Suatu penelitian yang beusaha menjawab tentang analisis 

pelaksanaan kelompok usaha bersama (KUBE) Fakir Miskin di Desa Kualu 

Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data   

Didalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu 

data primer dan data sekunder 

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang dikumpul langsung oleh peneliti dari 

objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui wawancara 

langsung kepada key informen terpilih, dan hasil dokumentasi dari penelitian. 

Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa Kualu 

Nenas Bpk Riduan pada 04 maret 2020: 

a. Bagaimana pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama Di Desa Kualu 

Nenas? 

b. Bagaimana peran pemerintahan desa terhadap pelaksanaan 

Kelompok Usaha Bersama di Desa Kualu Nenas? 

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang 

sudah jadi, hal ini diperoleh dari berbagai sumber baik berupa laporan, 

maupun informasi dari pihak terkait. Seperti Peraturan Menteri Sosial 

No25 Tahun 2015 Tentang Kelompok Usaha Bersama, Pedoman Umum 

Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama 2019, Data Penduduk di 

Kecamatan Tambang, jumlah penduduk miskin di Desa Kualu Nenas dan 

Data Kelompok Usaha Bersama. 
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3.4 Subjek Penelitian / InformanPenelitian 

 Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk 

memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan 

oleh Arikunto (2014: 145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diikuti 

oleh peneliti. Jadi subjek penelitian ini merupakan sumber informasi yang digali 

untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara 

jelas dan mendalam. 

Tabel 3.1 

Key Informan Penelitian 

No  Nama  Jabatan  

1 Ganda Ade Saputra. S. 

STP.M.Si 

Sekretaris Camat Tambang 

2 Ridwan S.Sos.I Kepala Desa Kualu Nenas  

3 Zul Pad Ri Pendamping Kelompok Usaha Bersama 

4 Tri Galuh Suwito Ketua Kelompok Usaha Bersama 

5 Defry Haryadi Sekretaris Kelompok Usaha Bersama 

6 Hendri Faisal Anggota Kelompok Usaha Bersama 

7 Rosmita  Anggota Kelompok Usaha Bersama 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi  

 Menurut irawan (2004 : 63) observasi merupakan pengumpulan 

data dengan cara melihat dengan dekat keadaan objek penelitian atau  

mengamati langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi ini dilakukan 

di Desa Kualu Nenas Tambang Kabupaten Kampar,tentang pelaksanaan 
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kelompok usaha bersama bibit ikan lele penulis menggunakan teknik 

pengumpulan langsung dengan perilaku manusia serta perlu pengamatan 

langsung, Dengan mencari data, mengamati bagai mana pelaksanaan 

KUBE tersebut. 

4. Wawancara  
 

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung dan biasanya seorang informan atau 

seorang autoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah) 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya disiapkan terlebih dahulu 

yang diarahkan kepada informasi-informasi untuk topik yang akan 

digarap. (keraf, 2004:182). 

5. Dokumentasi 

Yaitu fakta dan data yang tersimpan dalm bentuk dokumentasi, 

surat-surat, berkas, laporan atau file, yang sifat utamanya tidak terbatas 

pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk 

mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. 

 

1.6 Teknik Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisa data kualitatif yaitu nilai dari perubahan-perubahan yang tidak 

dapat dinyatakan dalam angka-angka statistik. Jadi data kualitatif adalah data 

yang berupa kata dan atau kalimat, gambar, skema yang belum diangkakan. 

Penelitian yang menggunakan data yang bukan dalam skala ratio, tetapi dalam 

bentuk skala yang lebih, yaitu skala nominal, ordinal ataupun interval yang 
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kesemuanya dapat dikategorikan, sehingga jelas apa yang akan disamakan dan 

bedakan untuk menjawab permaslahan yang telah dirumuskan dalam penelitian 

. (moleong, lexy J 2016:5).  

Kemudian data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi, diklarifikasi kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan dan 

jenis data tersebut kemudian dihubung-hubungkan dengan menggunakan 

pendekatan fungsional. Analisis data ini digunakan untuk menilai menganalisis 

data yang telah difokuskan dalam penelitian yaitu mengenai Analisis 

Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir Miskin di Desa Kualu 

Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1. Gambaran Umum Kecamatan Tambang  

1. Sejarah Singkat Kecamatan Tambang  

Kecamatan Tambang didirikan Tahun 1980 dengan status 

perwakilan Kecamatan Kampar Tambang dari hasil pemekaran 

Kecamatan Kampar baru di penitipkan tahun 1995 dengan nama 

Kecamatan Tambang dan pejabat pertama dari Tahun 1990–1998 di jabat 

oleh Kamaruzzaman R.BA. Kemudian tahun 1998–1999 dijabat oleh 

Afrizal Abra kemudian tahun 1999–2000 di jabat oleh Drs.Syafrudin 

Masri kemudian di tahun 2000–2001 di jabat oleh Nursyamsih Shaleh 

kemudian di gantikan oleh Drs. Afrizal Abra dari tahun 200 –2004 dan di 

lanjutkan oleh Drs. Ranayus dari tahun 2004–2005 kemudian tahun 

2005–2007 di jabat oleh Edy Pratono kemudian tahun 2007–2011 di 

jabat oleh Drs. H. Asmansyah dan kemudian untuk sementara di jabat 

oleh Drs. Jamilus mulai bulan November 2011 sampai Januari 2012 

setelah itu mulai Januari 2012 sampai Februari 2015 sampai dengan 

Januari 2017 Camat Tambang dijabat oleh H. Mulatua, S.Sos, M.Si. Dari 

Januari 2017 sampai dengan Mei 2017 Camat Tambang di jabat oleh 

Irianto, S.IP. Dan dari Mei 2017, At Kautsar, S.STP sampai dengan bulan 

Maret 2018 dari sampai dengan saat ini Camat Tambang di jabat oleh 

Drs. Abukari, M.Pd.  
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Pada awal pemekaran Kecamatan Tambang terdiri dari 9 Desa 

yaitu: 

a. Desa Tambang 

b. Desa Kuapan 

c. Desa Aursati 

d. Desa Padang Luas 

e. Desa Kualu 

f. Desa Gobah 

g. Desa Rimbo Panjang 

h. Desa Terantang  

i. Desa Teluk Kenidai 

Kecamatan Tambang dimekarkan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 tahun 1990 yaitu: 

a. Pemekaran Kecamatan Kampar sebahagian wilayah menjadi 

Kecamatan Tambang 

b. Pemekaran Kecamatan Siak Hulu sebahagian wilayah menjadi 

Kecamatan Tapung 

Sehingga setelah pemekaran Kecamatan Tambang terdiri dari 17 

Desa yakni: 

1) Desa Tambang 

2) Desa Kuapan 

3) Desa Gobah 

4) Desa Teluk Kenidai 
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5) Desa Aursati 

6) Desa Padang Luas  

7) Desa Terantang 

8) Desa Kualu 

9) Desa Rimbo Panjang 

10) Desa Parit Baru 

11) Desa Kemang Indah 

12) Desa Kualu Nenas 

13) Desa Tarai Bangun 

14) Desa Sungai Pinang 

15) Desa Palung Raya 

16) Desa Pulau Permai 

17) Desa Balam Jaya 

c. Keadaan Geografis Kecamatan Tambang 

Kecamatan Tambang adalah salah satu wilayah kecamatan di 

Kabupaten Kampar yang luas wilayahnya 489,91 km
2
  atau 

53,298,00 Ha. Tidak ada wilayahnya yang berbatasan dengan laut, 

namun ada sebagian batas alam dengan Kecamatan lain. Sebanyak 12 

dari 17 Desa di Kecamatan Tambang dilintasi oleh Sungai Kampar 

yang merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Kampar. 

Batas wilayah Kecamatan Tambang meliputi : 
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1) Sebelah Utara :  berbatasan dengan Kecamatan Tapung 

2) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu, 

perhentian Raja dan Kampar Kiri 

3) Sebelah Barat :  berbatasan dengan Kecamatan Kampar 

4) Sebelah Timur :  berbatasan dengan Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru 

Desa yang terluas di Kecamatan Tambang adalah Desa Rimbo 

Panjang dengan luas sekitar 15.058,20 Ha atau sekitar 28,25 % dari 

luas wilayah Kecamatan Tambang. Daerah Kecamatan Tambang 

pada umumnya terletak di daerah dataran/hamparan yang dilalui oleh 

sungai Kampar dan beberapa sungai kecil lainnya. 

d. Visi dan Misi Kecamatan Tambang 

1) Visi Kecamatan Tambang 

Mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai wilayah industri 

berbasis pertanian dan perkebunan dengan masyarakat yang 

berakhlak, berbudaya dan beradat menuju masyarakat sejahtera. 

2) Misi Kecamatan Tambang 

a) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Propesional; 

b) Membuka Kawasan Pertanian yang Modern; 

c) Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif; 

d) Melestarikan Adat dan Istiadat yang berkembang ditengah 

masyarakat; 
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e) Melestarikan Kabupaten Kampar sebagai Serambih 

Mekkahnya Riau. 

3) Penduduk Kecamatan Tambang 

 

Table 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2020 

N

O 

NAMA 

DESA 

<1    

TAHU

N 

1-4  

TAHU

N  

5-14 

TAHU

N 

15-39 

TAHU

N 

40-64 

TAHU

N 

>65 

TAH

UN  

1. Rimbo 

Panjang 

352 592 1.472 3.828 2.194 216 

2. Balam Jaya 28 121 269 509 288 75 

3. Sungai 

Pinang 

104 112 576 1.258 193 102 

4. Kualu 

Nenas 

95 350 500 460 580 66 

5. Terantang  25 147 513 427 310 43 

6. Aursati  45 150 555 830 300 50 

7. Tambang  120 130 580 1.050 950 145 

8. Kuapan  70 940 737 1.813 873 390 

9. Pulau 

Permai 

52 162 271 583 369 415 

10. Kemang 

Indah 

16 108 287 975 514 187 



50 
 

 
 

11. Padang 

Luas 

91 136 362 776 488 40 

12. Tarai 

Bangun 

346 705 4.826 10.776 4.665 318 

13. Parit Baru 50 100 300 550 350 206 

14. Palung 

Raya 

22 144 299 782 158 138 

15. Teluk 

Kenidai 

37 134 365 665 312 34 

16. Kualu 362 1.420 3.822 6.895 3.232 240 

17. Gobah  50 158 406 913 553 94 

Sumber: Kantor Camat Kecamatan Tambang tahun  2020 

 

4.2. Gambaran Umum Desa Kualu Nenas  Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar 

1. Sejarah Singkat Desa Kualu Nenas 

DESA KUALU NENAS adalah Desa Pemekaran dari Desa Tambang. 

Embrio nya adalah Dusun VII Kualu Desa Tambang Kecamatan Tambang, 

Pada Tahun 2001 atas prakarsa masyarakat Dusun VII Kualu berkeinginan 

untuk mekar Dari Desa Tambang menjadi Desa Defenitif. 

PadaTahun 2001 adalah puncak perjuangan masyarakat Dusun VII 

Kualu yang telah berhasil memperjuangkan Desa persiapan Kualu Nenas 

Yang disyahkan oleh keputusan Bupati Kampar ( SYAWIR HAMID ) 

Nomor : 213/Tahun 2001 Tanggal 22 Oktober 2001. 
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Setelah Bupati Kampar Menetapkan Desa Kualu Nenas adalah Desa 

persiapan maka berdasarkan musyawarah dan mufakat masyarakat Desa 

Kualu Nenas menujuk saudara H.ZAMZAMI ABBAS Sebagai Pejabat 

Sementara (PJS) Kualu Nenas di Syahkan oleh Keputusan Bupati Kampar 

( H.JEFRI NOER) Nomor : 141/PEMDES/I/2002/020 Tanggal 30 Januari 

2002. 

Pada tahun 2003 Bupati Kampar ( H.JEFRI NOER) mengeluarkan 

keputusan penetapan dan Pembentukan Desa persiapan Kualu Nenas 

menjadi Defenitif dalam daerah Kabupaten Kampar dengan keputusan 

Bupati Nomor : 399/Tahun 2003 Tanggal 10 September 2003. 

Pada 2004 PJS Kepala Desa Kualu Nenas (H.ZAMZAMI ABBAS) 

mengundurkan diri dari Kepala Desa Kualu Nenas di karenakan ikut dalam 

pesta demokrasi rakyat Indonesia ( Pemilihan Legislatif tahun 2004 ) maka 

untuk mengisi kekosongan pemerintah Desa untuk mengisi kekosongan itu 

maka Bupati Kampar menunjuk Saudara ERIYANTO,A.Ma ( Sekretaris 

Desa ) sebagai PJS Kepala Desa Kualu nenas berdasarkan usulan dari 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kualu Nenas. 

Pada tahun 2005 masyarakat Desa Kualu nenas melaksanakan 

pesta Demokrasi pertama ( pemilihan Kepala Desa ) maka dari hasil 

pemilihan tersebut maka terpilih lah Saudara ERIYANTO,A.Ma Sebagai 

Kepala Desa Defenitif.Setelah Kepala Desa Kualu Nenas 

ERIYANTO,A.Ma dilantik oleh Bupati Kampar pada tahun 2005,tidak 

lama berselang kemudian Saudara ERIYANTO,A.Ma mengundurkan diri 
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dari kepala Desa Kualu Nenas dikarenakan lulus sebagai Pegawai Negri 

Sipil pormasi guru dilingkungan dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga 

Kabupaten Kampar,maka untuk mengisi kekosongan pemerintahan Camat 

Tambang ( EDI PRATONO ,A.MP ) Menujuk Saudara RIDUAN,S.Sos.I ( 

Sekretaris Desa ) Sebagai pelaksana tugas ( PLT ) Kepala Desa Kualu 

Nenas 

Berdasarkan usulan dari Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) 

Kualu nenas maka Bupati Kampar ( BURHANUDIN HUSIN,MM) 

Menunjuk RIDUAN,S.Sos.I sebagai PJS Kepala Desa Kualu Nenas 

dengan Keputusan Bupati Kampar Nomor : 479/Tahun 2006 Tanggal 12 

Desember 2006.  

Pada Tanggal 12 Desember 2009 masyarakat Desa Kualu Nenas 

melaksanakan pesta Demokrasi Ke Dua ( Pemilihan Kepala Desa Kualu 

Nenas ) maka dari hasil pemilihan tersebut terpilihlah saudara 

HERMAN,S.Ag sebagai Kepala Desa Kualu Nenas Periode 2010 Sampai 

2016, yang disyahkan oleh Keputusan Bupati Kampar ( BURHANUDIN 

HUSIN,MM ) Nomor : 140/PEMDES/19/2010 Tanggal 25 Januari 2010. 

Dan Pada Tanggal 18 Maret 2016 Diangkat Kembali Saudara 

Riduan.S.Sos.i Sebagai Pj Kepala Desa Kualu Nenas. 

2. Visi Dan Misi Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar 

 adapun yang menjadi Visi dari pemerintahan desa Kualu Nenas 

adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang 
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diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusutan Visi 

Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang seperti Pemerintahan Desa, 

BPD,Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, lembaga Masyarakat Desa dan 

Masyarakat pada umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi Internal 

dan Eksternal di Desa sebagai salah satu–satuan wilayah pembangunan di 

Kecamatan, maka Visi Desa Kualu Nenas adalah “Menjadikan Desa 

Aursati Yang Berbasis Pertanian, Pendidikan, dan Industri Yang 

Berlandaskan Iman dan Taqwa Kepada Allah Swt”. Maka untuk 

mewujudkan Visi tersebut di tetapkan Misi Desa Kualu Nenas yaitu : 

a. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat 

b. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan 

c. Pembangunan sarana pendidikan 

d. Pembangunan sarana ibadah dan sekolah PDTA 

e. Perbaikan perairan 

f. Pembinaan untuk generasi muda 

g. Mempermudah izin usaha 

h. Meningkatkan trampilan dan kualitas SDM Masyarakat 

i. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja 

dan manajemen usaha masyarakat 

j. Peningkatan kapasitas Aparat Desa BPD 

k. Peningkatan sarana dan prasarana kerja aparat Desa 

3. Keadaan Geografis Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang  
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a. Batas Wilayah Desa 

Letak geografi Desa  Kualu Nenas , terletak di antara : 

1) Sebelah Utara  : Desa Pagaruyung 

2) Sebelah selatan : Desa Aursati 

3) Sebelah Barat  : Desa SaiPinang  

4) Sebelah Timur  : Desa Rimbo Panjang  

b. Luas Wilayah Desa   

1) Pemukiman    : ± 1.500 ha 

2) Pertanian Sawah/Ladang : ± 10.000 ha 

3) Perkebunan    : - 

4) Hutan     : - 

5) Rawa-rawa   : - 

6) Rumah Ibadah  : ± 0,5 ha 

7) Perkantoran    : ± 15 ha 

8) Sekolah   : ± 7 ha 

9) Jalan     : ± 80 ha 

10) Lapangan sepak bola   : ± 0,5 ha 

c. Orbitasi  

1) arak ke ibu kota kecamatan terdekat   : 2 Km 

2) Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 10 Menit 

3) Jarak ke ibu kota kabupetan    : 35 KM 

4) Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten  : 45 Menit 

(Sumber Kantor Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar 2019). 
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d. Struktur Organisasi Kantor Desa Kualu Nenas 

 

  

KADUS II 

AZIS ABDULLAH 

KADUS III 

MULYADI  

KADUS IV 

MARLIS 
KADUS I 

MASRIZAL 

KETUA BPD 

H. ERIYANTO, M.Pd 

KEPALA DESA 
RIDUAN S.SOS 

 
 

RIDUAN S.SOS.I 

SEKRETARIS DESA 

MHD. YUNUS,Amd.Kom 

STAF1 

MULIANTI 

K.URUSAN 

KEUANGAN 

ILHAM SYIDDIQ 
K. PEMERINTAH 

KASMIDA 

 

K. PEMBANGUNAN 

 M.AL ANSORI, SE 
K. UMUM 

SITI HALIMAH 

RW I 

 

RW I RW I RW I 

Sumber: Kantor  Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang  Kabupaten  Kampar 

2019 
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e. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa/Kelurahan 

1) Tugas menyelenggarakan urusan pemrintahan, pembangunan, 

kemasyarakatan, dan melaksanakan urusan pemerintah yang di 

limpahkan oleh gubernur, bupati, dan camat. 

2) Fungsi melaksanakan kegiatan pemerintah desa, pemberdayaan 

masyarakat, pelayanan masyarakat, dan pemeliharaan prasarana 

dan fasilitas pelayanan umum. 

f. Tugas dan Fungsi Pejabat Pemerintahan Desa 

1) Kepala Desa 

a) Tugas Kepala Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pembangunan, dan ketertiban umum serta melaksanakan 

urusan pemerintaha yang dilimpahkan oleh gubernur, 

walikota, bupati, dan camat. 

b) Fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintah, ekonomi, 

pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, 

ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan 

ketatausahaan. 

2) Sekretaris  

a) Tugas membantu kepala desa melaksanakan tugas – tugas 

ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, 

keuangan,perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan. 

b) Fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi 

kepala desa, pelaksanaan kebijakan, administrasi 

kepegawaian, perlengkapan rumah tangga pemerintahan desa, 

serta mempersiapkan dan menyimpulkan hasil rapat. 
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3) Kelompok Jabatan Fungsional 

a) Kaur pemerintahan membantu kepala desa melaksanakan 

pembinaan pemerintah desa dan rukum warga. 

b) Kaur pembangunan membantu kepala desa merencanakan 

dan mengontrol pelaksanaan pembangunan. 

c) Kaur umum membantu kepala desa melaksanakan pembinaan 

dan perlindungan masyarakat, pembinaan sosial dan 

kesejahteraan masyarakat. 

4) Lembaga Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam 

kehidupan  masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas 

hidup. Kecenderungannya semakin tinggi pendidikan suatu 

masyarakat, maka akan semakin baik kualitas sumbe rdaya 

manusia. Oleh karena itu, sarana dan prasarana serta jumlah 

penduduk menurut Lembaga Pendidikan di Desa Kualu Nenas 

terdiri dari yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Sarana Pendidikan Di Desa Kualu Nenas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

No Jenis Jumlah Keterangan 

1. TK 3 Swasta 

2. SD 4 Negeri 

3. PDTA 2 Swasta 

4. SLTP/SMP 1 Negeri 

5. SLTA/SMA 1 - 

 Jumlah 9 
Empat Negeri dan Empat 

Swasta 

Sumber: Kantor Desa Kualu Nenas  Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar 2020 
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 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan 

di Desa Kualu Nenas berjumlah 9 yang terdiri dari 

TK,SD/MI,PDTA, dan SLTP/SMP yang berstatus empat Negeri 

dan empat Swasta. 

5) Keagamaan  

Penduduk Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar 100% memeluk Agama Islam.  Keagamaan 

Desa Kualu Nenas Tahun 2019 Jumlah Pemeluk 100 % 

IslamTempat Ibadah di Desa Kualu Nenas yaitu sebagai berikut : 

Tabel4.3Rumah Ibadah di Desa Kualu Nenas Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar 

No Jenis Rumah Ibadah Jumlah 

1. Mesjid 7 

2. Mushollah 11 

Sumber: Kantor Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar 2020 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan deskripsi pada pembahasan, penulismenarik beberapa 

kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan 

manfaat bagi pelaksanaan program dan instansi terkait. 

1. Dalam pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama di Desa Kuali Nenas 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan baik 

hal ini dikarnakan masih ada beberapa hambatan dan kendalan. Karena 

untuk keberhasilan pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama dapat 

dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksana, tujuan dan sasaran 

berdampak/hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang di 

hadapi. Dalam pelaksanaan tidak terlepas dari hambatan-hambata seperti 

pada hak anggota kelompok usaha bersama belum terlaksana dengan baik, dalam 

mengelola usaha banyak anggota yang tidak memahami bagaimana dalam 

pelaksanakan KUBE di karna kurangnya komunikasi antara pendamping dengan 

anggota KUBE sehingga menyebabkan terjadinya masalah seperti : Gagal 

panen di akibatkan karna kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan bibit 

lele sehingga mengakibatkan banyak bibit yang mati,kurangnya perawatan 

kolam.Selain itu untuk mempertimbangkan masih banyaknya kekurangan modal 

dalam usaha kelompok tersebut anggota membuat iuran wajib Rp.10.000 per 

anggota setiap bulannya, iuran ini digunakan untuk jaminan kesehatan, untuk 

konsumsi atau keperluan lainnya saat rapat atau sosialisasi, dan dari setiap 

kegiatan atau ke aktifan anggota di laporkan kepada pendamping KUBE 

kecamatan tambang pada setiap kali di lakukannya sosialisasi.
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2. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama 

ini adalah: 

1. Tidak adanya pendampingan langsung yang dilakukan oleh 

pendamping KUBE terhadapat pelaksanaan KUBE cahaya muda di 

desa kualu nenas. Yang mana pendamping sosial merupakan suatu 

strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan 

masyarakat, sesuai prinsip pekerjaan sosial, yakni ”membantu orang 

lain untuk membantu dirinya sendiri”. Pemberdayaan masyakat sangat 

memperhatiakn pentingnya partisipasi masyarakat yang kuat. Dalam 

konteks ini, peranan seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan 

dalam kapasitasnya sebagai pendamping. 

2. Karena kurangnya pengetahuan anggota tentang pengelolaan 

kelompok usaha bersama tersebut sehingga terjadinya masalah seperti 

: Gagal panen di akibatkan karna kurangnya pengetahuan dalam 

pengelolaan bibit lele sehingga mengakibatkan banyak bibit yang 

mati,kurangnya perawatan kolam. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya sosialisasi dan pemahaman setiap kelompok. Dalam 

mengelola suatu usaha kelompok sangat diperlukannya kerjasama 

yang baik antara sesama anggota dan pendamping agar setiap 

permasalahan yang terjadi dalam anggota dapat di atasi bersama 

dengan baik dan program kelompok tersebut dapat terlaksana dengan 

baik. 

3. Kurangnya modal dalam pelaksanaan KUBE sehingga menyebabkan 

terhambatnya pembelian pakan mengingat harga jual pakan sangat 
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mahal mengakibatkan kekurangan dana dalam pelaksanaan KUBE di 

desa kualu nenas. Modal menjadi segala sesuatu yang diberikan dan 

dialokasikan kedalam suatu usaha atau badan yang gunanya untuk 

menjalankan apa yang di inginkan tanpa adanya modal yang cukup 

suatu usaha akan sangat sulit untuk dapat terlaksana. 

6.2 SARAN 

Demi mencapai pelaksanaan program kelompok usaha bersama 

(KUBE) di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang 

lebih baik lagi. Penulis memberi saran kepada pengelola dan pemanfaat dari 

pelaksanaan prohram KUBE di desa kualu nenas sebagai berikut:  

1. Optimalisasi peran pendamping sesuai tugas dan fungsinya dalam 

melakukan pendampingan pada KUBE yaitu seperti pemantauan langsung 

oleh pendamping pada setiap kegiatan KUBE di desa kualu nenas. 

Melakukan sosialisasi atau penyuluhan pada kelompok anggota KUBE 

agar mampu menambah wawasan dan kesadaran anggota dalam 

melaksanakan usaha tersebut dengan baik. 

2. Perlunya penambahan dana operasional dan fasilitas dari pihak desa 

maupun pihak dinas sosial 

3. Kepada pemanfaat, agar pelaksanaan program KUBE dapat berjalan 

dengan lancar tingkatkan kesadaran tentang keikutsertaan dalam proses 

penyelenggaraan kegiatan. 

4. Untuk mengatasi hambatan yang masih ada dalam hal pengelolaan 

kegiatan, seharusnya anggoya KUBE membuat kebijakan-kebijakan yang 

sifat membangun untuk kelancaran kegiatan program kedepannya serta 



81 
 

 
 

meningkatkan lagi pengawasan dan pemahaman dalam pelaksanaan 

kegiatan kelompok usaha bersama (KUBE) 

5. Lebih meningkatkan kerjasama antara dinas sosial kabupaten, pihak 

kecamatan, pemerintah desa, dan pendamping KUBE untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh KUBE 

yang ada di desa kualu nenas.  
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