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 KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT. 

Dengan ridha dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan laporan 

penelitian ini yang berjudul “Pendampingan Ekonomi Melalui Program 

Pembuatan Pakan Alternatif (Ampas Tahu dan Daun Talas) pada 

Komunitas Peternak Ikan Gurame Sebagai Upaya Kemandirian 

Ekonomi Kerakyatan di Metro Utara Kota Metro”. Arus globalisasi 

dunia diabad 21, ditandai pesatnya kemajuan arus teknologi dan 

informasi global. Arus tersebut terasa sampai pada sendi-sendi pelosok 

dunia bahkan pelosok daerah. Akibatnya banyak terjadi perubahan besar 

di berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari kehidupan sosial, 

ekonomi, politik, budaya dan bahkan sampai pada aspek pertahanan dan 

keamanan. 

Kajian ini merupakan kajian akademik program pemberdayaan 

masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat 

(PPM), Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Pengabdian pada 

masyarakat pada pelaksanaan ini mengabdi bidang pemberdayaan 

masyarakat untuk memiliki kemandirian di bidang ekonomi melalui 

pemeliharaan ikan gurame yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai 

ekonomis. Akhirnya, peneliti mohon maaf apabila terdapat kekurangan 

dalam penyusunan laporan penelitian, kami mengharapkan, saran dan 

masukan sebagai perbaikan, perbaikan penelitian yang akan datang. 

Bandar Lampung, 10 November 2019 

 

Tim Pengabdian Masyarakat
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Isu-Isu Dampingan 

Arus globalisi dunia diabad 21, ditandai  pesatnya kemajuan arus 

teknologi dan informasi global. Arus tersebut terasa sampai pada sendi-

sendi pelosok dunia dan bahkan pelosok daerah. Akibatnya ialah terjadi 

perubahan besar di berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari 

kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan bahkan sampai pada aspek 

pertahanan. Menyikapi hal ini, pernyataan pengamat globalisasi Harrison 

dan Hungtington mengungkapkan “perubahan arus globalisasi dipengaruhi 

faktor kebudayaan” (Tilaar dalam Nugroho. 2011:3).  

Memaknai pemikiran di atas, menggambarkan arus globalisasi tersebut, 

membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Maka lahirlah berbagai 

konsep yang mengarahkan globalisasi membawa nilai-nilai Positif dan 

membawa nilai-nilai negatif yang dapat menghambat perubahan 

masyarakat. Menurut Tilaar dalam Nugroho (2011:4-5), ada tiga sikap 

yang perlu diambil dalam menghadapai global pertama, globalisasi sebuah 

keniscayaan. Artinya perubahan adalah sebuah keharusan tanpa 

mempedulikan tatan kehidupan masyarakat; kedua sikap yang 

mengharamkan siakap perubahan. Artinya arus globalisasi membahyakan 

bagi kehidupan masyarakat; ketiga arus perubahan yang tidak dapat 

dihidarkan. Artinya mengambil sikap bahwa perubahan itu harus disikapi 

dengan menyiapkan diri untuk menjadikan perubahan sebagai kekuatan 

tatanan kehidupan. Bila kita maknai pemikiran tersebu, arus globalisasi 

hendaknya disikap sebagai sumber kekuat bukan sebagai sumber 

kelemahan. Problemnya, arus globalisasi ini tidak disikapi dengan baik  
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jutru dimanfaatkan dalam halkeburukan. Misalkan Sikap budaya ikut-

ikutan menjadi tren dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya sikap 

apatis menjadi konsumsi dalam berkehidupan. 

Di era globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang ini, peranan 

ekonomi dan kemandirian  (wirausaha) menjadi sangat penting karena 

kemauan dan kekuatan diri mrnjadi penentu dalam keberhasilanbidaanag 

ekonomi rumah tangga. Di mana sebagian besar para ahli ekonomi dari 

berbagai pandangan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu 

negara sangat ditentukan oleh sektor usaha mikro kecil dan menengah 

(D.Storey,1994.47).  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)  Metro Dalam Angka lebih 

dari 99% dari unit bisnis di Indonesia adalah sektor usaha mikro kecil 

Berdasarkan data BPS 2009, Indonesia memiliki jumlah usaha besar 

sekitar 4.370 unit (0,01%), usaha menengah sekitar 39.660 unit (0,08%), 

usaha kecil sebesar 520.220 unit (1,01%), dan usaha mikro sebesar 

50.700.000 unit (98,90%). Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha kecil 

merupakan landasan perekonomian di Indonesia.  Usaha kecil merupakan 

penggerak penting bagi perkembangan ekonomi lokal dan komunitas(T. T. 

H. Tambunan, 2006 ).  Yang dimaksud usaha kecil adalah setiap usaha 

perseorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan dibidang 

ekonomi yang dilakukan secara seerhana dengan tujuan memperoleh 

keuntungan dengan batasan tertentu dengan skala kecil. 

Perkembangan pemanfaatan pekarangan  untuk pemeliharaan ikan air 

tawar di Kota Metro mengalami peningkatan semisal  Badan Pusat 

Statistik (BPS)  Kota Metro menghasilkan produksi ikan air kolam 
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sebanyak 2.122,01 Ton / tahun. Pada posisi ini ada perkembangan yang 

baik Kota Metro mulai tumbuh ekonomi kecil dan menengah terutama 

daerah pinggiran kota yang masih memiliki sisa pekarangan untuk kolam 

air tanah. Usaha kecil merupakan penggerak penting bagi perkembangan 

ekonomi lokal dan komunitas.
1
 Yang dimaksud usaha kecil adalah setiap 

usaha perseorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan 

dibidang ekonomi yang dilakukan secara sederhana dengan tujuan 

memperoleh keuntungan dengan batasan tertentu dengan sekala kecil
2
. 

Data statistik Kota Metro menjukan pada tahun 2014 Metro dalam angka 

bahwa usaha kecil bagi para pedagang sayur, uasa grabatan , peternak 

rumah tangga, Pedagang Kaki lima dan usaha  Kuliner meningkat deras 

mencapai 28,7 % dari seluruh Usaha Kecil dan Menengah. Berdasarkan 

penjelasan tersebut menunjukkan bahwa eksistensi sektor usaha mikro 

kecil perannya tersebut sangat penting sebagai tulang punggung 

perekonomian Indonesia khususnya di kota Metro. Usaha kecil merupakan 

kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan 

pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakatdan sangat berperan 

dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, 

mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan 

stabilitas nasional yaitu mengurangi pengangguran serta menciptakan jiwa 

wirausaha.  

Di daerah sebelah utara Kota  Metro terdapat komunitas peternak ikan 

gurame dan ikan lele yang jumlahnya cukup fantastis namun komunitas ini  

                                                        
1 Renny Oktafia, “percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Umkm) 

melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms)di Jawa Timur.” Dalam 

Proceeding of Annual Conference Muslim Scholars, 85-92, 2017 
2
Sentot Harman Glendoh, “Pembinaan dan pengembangan usaha kecil,” Jurnal 

Manajemen dan Kewirausahaan 3, no. 1 (2004): 1–13. 



4 

belum mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Metro. Komunitas 

ini akan mengalami masalah jika harga pakan mulai membumbung naik 

sehingga komunitas ini mengalami penurunan keuntungan, apalagi pada 

akhir-akhir tahun 2017 harga pakan meningkat tajam mencapai 15% per 

sak dengan isi 30Kg per sak harga semula  Rp. 150.000 meningkat 

menjadi Rp. 180.000 secara ekonomi mengalami penurunan keuntungan  ( 

laba ) apabila dibandingkan dengan harga pokok  dengan harga jual turun 

15 % karena naiknya biaya produksi yang diakibatkan naiknya makanan 

ternak ikan dari semua size. Dari data observasi di lapangan bahwa pada 

tahun 2017, sebanyak  25 orang peternak ikan gurame dari komunitas 

tersebut,  setiap kecamatan memiliki kelompok peternak ikan gurame ( 

budidaya ikan gurame),
3
 yang diketuai oleh ketua pengurus, dengan 

harapan ada proses keberlanjutan usaha tersebut (proses wirausaha ). 

Kelompok (kumintas) dari mulai kelompok tani, kelompok pedagang kaki 

lima, kelompok peternak ikan air tawar selalu menjadi subjek pembinaan 

atau bantuan yanag sifatnya kurang mengenai sasaran pada objek masalah 

yang dihadapi kelompok, semisal  program-program pemerintah ( Dinas 

Sosial ) pada tahun 2015 telah ada bantuan berupa bibit ikan gurame  dan 

pembuatan kolam serta bantuan dana operasional satu kelompok terdiri 

dari 11 orang sebasar 25 Juta, tetapi keberlangsungannya sampai saat ini 

tidak jelas. Jenis bantuan  sering kali bersifat karitatif dan top down.
4
 

Akibatnya, segala program yang ada tidak mampu menumbuhkan 

                                                        
3“Budi daya ikan air tawar: ikan gurami, ikan nila, ikan mas - Ir. Bambang Cahyono - 

Google Buku,” diakses 10 Juli 2019, 

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Kvu-

iQynf5kC&oi=fnd&pg=PA7&dq=peningkatan+ketrampilan+keompok+petani+ikan+gu

rame&ots=sMVfK3wp3M&sig=8GN8SeLz8UAR5al1mfb6DKQgnfA&redir_esc=y. 
4
Haedar Akib, “Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana,” Jurnal Ilmiah 

Ilmu Administrasi Publik 1, no. 1 (2012): 1–11. 
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semangat berusaha dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan, 

Faktanya, segala bantuan yang diberikan Pemerintah tidak digunakan 

untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan jangka panjang, tetapi lebih 

pada kebutuhan konsumtif dan pragmatis. 

Dari data jumlah 20 orang tersebut  secara signifikan pada tahun 2018 

dengan kurun waktu 1 tahun komunitas peliharaan ikan gurame air kolam 

meningkat  25 %  bertempat di empat kelurahan hingga bertambah 5 orang 

atau 1 kelompok dengan total 25 orang peternak ikan gurame. Data dan 

fakta tersebut diperlukan pendampingan secara berkala untuk mampu dan 

terus mengembangkan semagat wirausaha bagi peternak ikan air kolam  

sehingga mereka mampu hidup layak  dan sejahtra.
5
 

Alasan memilih dampingan pada derah subyek dampingan dengan 

beberapa alasan :1). Masyarakat tersebut homogen yaitu masyarakat 

pinggiran kota yang kurang mampu secara ekonomi, 2). Mulai tumbuh 

semangat untuk berwirausaha dengan kemandirian yang tinggi, 3). 

Memiliki pengalaman yang lama dalam peternak ikan kolam (gurame dan 

lele dumbo ), 4). Penjualan hasil panen ikan gurame dan  lele  sangat 

mudah pembeli datang sendiri, 3). Pertumbuhan wirausaha kecil di kota 

metro mencapai 0.28 % perlu didorong terus. Adanya pengabdian yang 

relevan; (1). pertumbuhan ikan gurame dengan makanan pengganti, 
6
. (2). 

Pemanfaatan maggot sebagai pengganti tepung  ikan untuk pakan  buatan 

                                                        
5Yuli Rahmini Suci, “Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di 

Indonesia,” Cano Ekonomos 6, no. 1 (2017): 51–58. 
6NING PRABAN Dani, Agung Budiharjo, dan Shanti Listyawati, “Komposisi pakan 

buatan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kandungan protein ikan tawes (Puntius 

javanicus Blkr.),” Biosmart 7, no. 2 (2005): 83–90. 
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ikan gurame,
7
 (3). Pemberdayaan Masyarakat Desa Wakah, Kecamatan 

Ngrambe melalui pembuatan Pakan Lele Alternatif dari Ampas Tahu dan 

Probiotik oleh Yahya Ganda Yuliana dkk,
8
 

Kondisi yang diharapkan dalam pendapingan ini adalah: Pertama, 

menguatkatkan komunitas pemelihara ikan gurame untuk mammpu secara 

bersama sama keluaar dari ketidak berdayaan tentang mahalnya pakan 

ikan dengan membuat pakan altertaif ampas tahu dengan daun talas. 

Kedua,  komunitas secara bersama sama membangun pemahaman yang 

komperhesnsif  pemeliharaan ikan gurame. Ketiga, terbentuknya sikap 

wirausaha agar mampu mandiri dari pemeliharaan ikangurame. Keempat, 

terbangunnya kemandirian ekonomi untuk menuju kesejahteraan. 

Konsep ini terkait dengan program pemberdayaan yang paparkan oleh 

para pengabdi dan pemberdayaam masyarakat. Ada tiga pilar utama dalam 

program pemberdayaan masyarakat. Pertama, enabling yaitu penciptaan 

suasana yang kondusif untuk pengembangan potensi yang dimiliki 

masyarakat. Kedua, empowering atau memperkuat potensi yang telah 

dimiliki masyarakat. Ketiga, protecting yaitu terkait dengan upaya 

maksimal untuk melindungi kepentingan masyarakat.
9
 Ketiga pilar 

tersebut berorientasi pada peningkatan harkat dan martabat masyarakat 

kelas bawah agar mereka dapat bangkit dari kebodohan dan kemiskinan. 

                                                        
7Agus Priyadi dkk., “Pemanfaatan Maggot Sebagai Pengganti Tepung Ikan Dalam Pakan 

Buatan Untuk Benih Ikan Balashark (Balanthiocheilus Melanopterus Bleeker),” Jurnal 

Riset Akuakultur 4, no. 3 (2016): 367–375. 
8Anak Agung Istri Andayani, Edhi Martono, dan Muhamad Muhamad, “Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap 

Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali),” Jurnal 

Ketahanan Nasional 23, no. 1 (2017): 1–16. 
9 Putri, s. T., andriyani, s., salasa, s., & adikusuma, t. (2018) 
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Ada salah satu penelitian yang membahas tentang budidaya  ikan gurame 

10
 meneliti tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin-kota 

melalui pengembangbiakkan  ikan gurame. Kesimpulan penelitian 

menujuk pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan, kemandirian 

dan peningkatan taraf hidup masyarakat.  

Tujuan dari pemberdayaan maasyarakat di komunitas tertentu adalah 

untuk timbulnya kemandirian ekonomi yang mampu mendukung 

kesejahteraan pada masyarakat.
11

 Pemberdayaan dalam sebuah komunitas 

harus dilakukan secara berkesinambungan disertai pembinaan teknis 

terkait dengan kerajinan tangan yang dihasilkan oleh masyarakat.
12

 

Kajian ini merupakan kajian akademik program pemberdayaan 

masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, 

(PPM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 

Universitas Islam Negeri (UIN) raden Intan Lampung. Program ini 

merupakan peberdayaan ekonomi melalui komunitas. Lokasi Program 

pemberdayaan ini difokuskan di Kecamatan Metro Utara. Di kecamatan 

Metro Utara pada dasarnya ada beberapa komunitas sosial masyarakat, di 

antaranya adalah komunitas peternak ikan lele dan gurame. Program  

                                                        
10 Chamdi, a. N. (2003). Kajian profil sosial ekonomi usaha  ikan gurame di kecamatan 

kradenan kabupaten grobogan. Dalam prosiding seminar nasional teknologi peternakan 

dan veteriner. Bogor (hlm. 29–30) 
11 Prawoto, n. (2012). Model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis 

kemandirian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan (strategi 

pemberdayaan ekonomi pada masyarakat dieng di propinsi jawa tengah). Jurnal 

organisasi dan manajemen, 8(2), 135–154. 

12Andayani, Anak Agung Istri, Edhi Martono, dan Muhamad Muhamad. “Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan 

Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali).” Jurnal Ketahanan 

Nasional 23, no. 1 (2017): 1–16. 
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pemberdayaan  dilaksanakan  melalui  pemeliharaan ikan gurame bagi 

masyarakat kecamatan Metro Utara. Tujuan pemberdayaan adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, taraf hidup, dan 

kemandirian ekonomi bagi masyarakat di kecamatan Metro Utara. 

B. Alasan Memilih Subyek Dampingan  

Alasan memilih dampingan pada derah subyek dampiangan dengan 

beberapa alasan : 

1. Masyarakat tersebut homogen yaitu muslim yang kurang mampu 

secara ekonomi. 

2. Mulai tumbuh semagat utuk berwirausaha dengan kemandirian yang 

tinggi . 

3. Pertumbuhan wirausaha kecil di kota metro mencapai 2,08 % perlu 

didorong terus. 

4. Perlu ada keperdulian kepada masyarakat kurang mampu  dan untuk  

berkembang di bidang ekonomi secara bersama sama untuk 

merbartabat. 

5. Perlu pendampingan dalam upaya meningkatkan kemandirian 

ekonomi masyarakat (komunitas). 

C. Kondisi Subyek Dampingan Saat Ini  

Kondisi subyek dampingan saat ini yaitu para komunitas peternak  ikan 

gurame di kecamatan Metro Utara,dengan kondisi sebagai berikut : 

1. Selama ini para pelaku komonitas peternak ikan gurame di Metro 

Utara yang akan  menjadi mitra dampingan pengelolaan 

pemeliharaannya belum optimal.  

2. Subyek dampingan saat ini masih belum banyak mendapatkan 

pengetahuan dan akses pengelolaan  kolam air tawar  yang sehat.  
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3. Komunitas dampingan juga belum banyak mendapatkan bimbingan 

untuk melek finansial (financial literacy).  

4. Mitra dampingan  belum memiliki rekam jejak yang baik dalam 

pengelolaan ikan  (laporan kemajuan). Hal ini terbukti saat survei 

yang selama ini telah dilakukan menunjukkan adanya indikasi 

rendahnya kemampuan pengelolaan ternak ikan , yaitu sebagai 

berikut: 

5. Selama ini belum ada upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh 

pihak-pihak terkait baik pemerintah maupu swasta yang 

mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Belum adanya 

penggalian potensi lokal dan belum dipetakan rantai nilai melalui 

asset yang dimiliki oleh pemeliharaan ternak ikan gurame. Dan 

dampaknya selama ini tidak ada bentuk cluster-cluster/ kantong-

kantong pengembagan  wirausaha usaha yang berbasis potensi lokal. 

6. Selama ini belum ada upaya pendampingan kelembagaan dan belum 

dibuat perencanaan strategis untuk meningkatkan kelas kelompok 

usaha dari komonitas marbot untuk pengentasan kemiskinan. 

7. Belum adanya pendampingan kepada para usaha kecil kominitas 

pemeliharan ternak ikan gurame dari unsur evaluasi dan pengawasan.  

D. Kondisi Dampingan yang diharapkan  

Berdasarkan kondisi dampingan saat ini, melalui program pendampingan 

pemeliharaan ikan gurame, maka kondisi subyek dampingan yang 

diharapkan adalah mampu  memiliki jiwa wirausaha dan terbebaskan dari 

kemiskinan. Selanjutnya secara terperinci kondisi dampingan yang 

diharapkan adalah sebagai berikut: 

1. Munculnya kesadaran para pelaku untuk  berwira usaha yang 

menumbuhkan sikap kreatif. 
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2. Subyek dampingan mendapatkan pengetahuan dan akses pengelolaan 

ternak sehat dengan  indikasi, yaitu sebagai berikut: 

a. Adanya kepemilikian pengelolaan ternak ikan gurame yang sehat  

b. Mampu mengidentifikasi persoalan akses manfaat ternak  ikan 

gurame. 

c. Memiliki pengetahuan tentang jaminan perekonomian  

d. Memiliki pemahaman tentang potensi imbal hasil pemeliharaan 

ternak . 

e. Memiliki pahaman tentang perhitungan manfaat dari pengelolan 

tenak ikan gurame. 

3. Adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait 

baik pemerintah maupu swasta yang mengembangkan usaha berbasis 

potensi local .Dengan pemetaan asset komonitas ternak  ikan gurame  

maka dampaknya adalah munculnya bentuk cluster-cluster/ kantong-

kantong pengembagan usaha yang berbasis potensi lokal.Metode 

pendampingan yang digunakan adalah metode ABCD (Asset-Based 

Community Development ). 

Untuk mewujudkan kondisi subyek dampingan yang diharapkan, maka 

perlu strategi dan metodologi dalam program pendampingan manajemen 

keuangan untuk peningkatan jiwa wirausaha dalam menetaskan 

kemiskinan para marbot melalaui pemeliharaan  ikan gurame di Metro 

Utara kota metroyaitu menggunakan Asset-Based Community 

Development (ABCD). Metode ini merupakan sebuah pendekatan dalam 

pengembangan masyarakat yang mengupayakan terwujudnya sebuah 

tatanan kehidupan sosial dimana masyarakat menjadi pelaku dan penentu 

perubahan sosial (sosial transformation)yang disebut juga dengan 

Community-Driven Development (CDD). Melalui pendekatan ABCD, 
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dalam proses pendampingan di komunitas menempatkan subyek 

dampingan untuk mengetahui bagaaiaman proses perubahan transpormasi 

sosial untuk mengembaangkan masyarakat dalam mewujudkaan 

kemandirian secara aabsolut sehingga masyarakaat mampu untuk mandiri 

dan mampu menciptakan kesejahteraan pada masa yang akan datang.  
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Kajian Teori 

1. Kemandirian Ekonomi Masyarakat 

Kemandirian masyarakat adalah esensi dari kemerdekaan dan merupakan 

tujuan final dari pembangunan nasional. Kemandirian yang dimaksud 

tidak akan terwujud tanpa adanya masyarakat yang berdaya atau memiliki 

kekuatan dan kemampuan baik dalam aspek fisik, material, ekonomi, 

kelembagaan, intelektualitas, maupun dalam mewujudkan kehendak kuat 

secara bersama-sama. Menurut Gie dalam Mukeri: 

“Kemandirian adalah bagian integral dan makna merdeka itu sendiri. 

Tidak ada kemerdekan yang genuine tanpa kemandirian. Apabila 

kemerdekaan memiliki suatumakna, adalah karena kemandirian 

memberikan martabat bagi bangsa yangmemangku kemerdekaan itu. 

Martabat bangsa merdeka tidak tergantung pada bangsa lain, tidak 

berada dalam protektorat tidak dalam posisi tersubordinasi.”  

Kemandirian masyarakat secara umum dapat dipahami sebagai situasi 

yang dialami masyarakat dimana masyarakat tersebut dapat memecahkan 

berbagai permasalahan dengan menggunakan daya kemampuan yang 

dimilikinya sendiri. Menurut Sumodiningrat, “kemampuan 

tersebutmencakup kemampuan kognitif, konatif, dan psikomotoris yang 

diaktualisasikan dengan kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, dan 

melakukan sesuatu yang dinggap tepat”. 

Menurut Stienberg terdapat tiga aspek kemandirian yaitu kemandirian 

emosi (emotional autonomy), kemandirian perilaku (behavioral autonomy) 

dan kemandirian nilai (values autonomy). Tiga domain kemandirian 

perilaku yaitu; a) memiliki kemampuan mengambil keputusan yang 
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ditandai oleh menyadari adanya resiko dari tingkah lakunya, memilih 

alternatif pemecahan masalah didasarkan atas petimbangan sendiri dan 

orang lain, bertanggung jawab atas konsekunensi dari keputusan yang 

diambilnya; b) memiliki kekuatan terhadap pengaruh pihak lain yang 

ditandai oleh tidak mudahnya terpengaruh tekanan teman sebaya dan 

orang tua dalam mengambil keputusan. 

Dalam perspektif teori Ekonomi Pembangunan, kemandirian masyarakat 

sebagaimana yang terjelaskan di atas tidak akan tercapai tanpa 

terwujudnya kemandirian ekonomi. Menurut Swasono, “perspektif ini 

mengasumsikan kemandirian ekonomi sebagai struktur atau model dasar 

(archetype) dari bangunan kemandirian masyarakat secara keseluruhan”. 

Pandangan ini diperkuat oleh opini Mukeri yang menyatakan bahwa, 

kemandirian ekonomi dari pemaknaannya tidak terbatas pada kecukupan 

dan penguasaan faktor produksi melainkan mencakup aspek-aspek 

individual dan sosial lainnya seperti penemuan diri (self-discovery) yang 

berdasarkan kepercayaan diri (Self-confidence), pengorganisasian diri 

(Self-organization), dan manajemen diri (Self management). 

Kemandirian ekonomi telah menjadi suatu keniscayaan atau tuntutan yang 

harus segera diwujudkan. Ketergantungan pada pihak luar akan selalau 

menjadi penyebab seseoarang atau keluarga tersebut tidak menjadi 

mandiri dalam perekonomian keluarganya. Menurut Avilliani (2012, hlm. 

6) kemandirian ekonomi diartikan sebagai bangsa, masyarakat ataupun 

keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam 

krisis dan tidak tergantung pada pihak luar. Seseorang ataupun kelompok 

dikatakan akan memiliki jati diri dan karakter yang kuat apabila memiliki 

kemandirian ekonomi. 
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Menteri Perdagangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa untuk 

mencapai kemandirian ekonomi masyarakat setiap pihak perlu 

memperhatikan beberapa prinsip dasar di antaranya: 1) membangun 

ekonomi berdasarkan kekuatan sumber daya domestik; 2) berorientasi 

pada kesejahteraan rakyat, dan; 3) menentang dominasi ekonomi asing. 

2. Konsep Dasar Pemberdayaan Masyarakat 

Konsep „pemberdayaan‟ adalah kata kunci. Pemberdayaan adalah sebuah 

proses  dimana  individu  berjuang  untuk  mengurangi  ketidakberdayaan  

dan ketergantungan   pribadi   dengan   meningkatkan   kendali   atas   

hidup  mereka.
13

 Pemberdayaan ini pada dasarnya tidak hanya terbatas 

pada pemberdayaan masyarakat dalam arti kelompok, akan tetapi juga 

mencakup pemberdayaan individu. Nikijuluw (2001)  mendefinisikan 

pemberdayaan sebagai proses perubahan dalam hubungan kekuasaan yang 

bersifat multidimensional dan saling terkait.
14

 Pemberdayaan pada 

dasarnya sebagai upaya peningkatan peluang dan pilihan dalam beberapa 

cara lintas domain sosial, hukum, dan ekonomi. Artinya, pemberdayaan 

merupakan kegiatan transformasional yang cukup penting bagi para aktifis 

dan pekerjas sosial, agar kerja mereka transformasional.
15

 Pemberdayaan 

juga dianggap sebagai hasil penting dari pengembangan masyarakat.
16

 

                                                        
13 Hilman, y. A., & nimasari, e. P. (2018). Model program pemberdayaan masyarakat 

desa berbasis komunitas. Aristo, 6(1), 45–67. 

14 Nikijuluw, v. P. (2001). Populasi dan sosial ekonomi masyarakat pesisir serta strategi 

pemberdayaan mereka dalam konteks pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu. 

Bogor (id): pusat kajian sumberdaya pesisir dan lautan, institut pertanian bogor. 

15 Adams, r. (2003). Social work and empowerment. 

16 Islam, m. R., & cojocaru, s. (2015). Advocacy for empowerment: a case of the learning 

disabled people in malaysia. Revista de cercetare si interventie sociala, 50, 38. 
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Maka bisa dipahami  bahwa salah  satu  unsur terpenting dalam  

pemberdayaan  masyarakat adalah, peran serta masyarakat sebagai pelaku 

dalam mengatur dan menjalankan.
17

 

Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pengabdian merupakan 

tanggung jawab moral, tanggung jawab intelektual dan sekaligus tanggung 

jawab sosial bagi kampus melalui para akademisi, terutama dosen. Selain 

itu, pemberdayaan merupakan bentuk pengabdian yang menjadi tugas dan 

kewajiban perguruan tinggi karena salah satu dharma dri tiga dharma yang 

harus dilaksanakan secara serius. 

Sementara itu, bagi masyarakat pemberdayaan menjadi penting karena ia 

menjadi sarana bagi mereka untuk mendapatkan pendampingan dan 

motivasi dalam melakukanperubahan dan peningkatan pengetahuan, taraf 

hidup dan kesejahteraan, baik individu maupun kelompok. Biasanya 

dalam sebuah wilayah tertentu ada sumber daya alam yang cukup, namun 

sumberdaya manusianya tidak kapabel untuk mengolahnya untuk 

peningkatan kesejahteraan.
18

 Artinya dalam pemberdadayan atau 

pendampingan  bertujuan untuk  menekan gap antara human resource 

sebagai sosial assed dengan sumber daya alam atau lingkungan  yang 

ada.
19

  Dari berbagi kajian tersebut disinilah  pentingnya peran serta 

pengabdian pada masyarakat atau pemberdayaan dan pendampingan dari 

                                                        
17 Adamson, d., & bromiley, r. (2008). Community empowerment in practice. Lessons 

from communities first. 

18 Haris, a. (2014). Memahami pendekatan pemberdayaan masyarakat. Jupiter, 13(2). 
19 Winoto, Y., & rachmawati, t. S. (2017). Pemberdayaan masyarakat (community 

empowerment) melalui penyelenggaraan taman bacaan masyarakat (TBM). Dalam 

prosiding seminar nasional pendidikan fkip untirta (vol. 1). 
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dunia kampus kepada masyarakat untuk menjembatani untuk 

meminimalisir dari gap tersebut. 

Secara konseptual, pemberdayaan juga dapat dipahami sebagai 

pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata power yang berarti 

kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari 

penguatan modal sosisl di masyarakat (kelompok) yang meliputi 

penguatan penguatan modal sosial. Apabila kita sudah mem Kepercayaan 

(trusts), Patuh Aturan (role), dan Jaringan (networking)) memiiliki modal 

sosial yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur 

(direct) masyarakat serta mudah mentransfer knowledge kepada 

masyarakat. Dengan memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan 

dapat menguatkan Knowledge, modal (money), dan people. Konsep ini 

mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah 

Transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk 

menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. 

Modal sosial yang kuat akan menjamin suistainable didalam membangun 

rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (how 

to build the trust). 

Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep 

mengenai modal soaial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan 

dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu 

melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat 

mereka. Pada  dasarnya,  pemberdayaan  diletakkan  pada  kekuatan  

tingkat  individu  dan sosial (Sipahelut, 2010). Pemberdayaan  merujuk  

pada  kemampuan  orang,  khususnya  kelompok  rentan dan lemah 

sehingga mereka memiliki kekuatan  atau kemampuan dalam (a)  
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memenuhi  kebutuhan  dasarnya  sehingga  mereka  memiliki  kebebasan  

(freedom),  dalam  arti  bukan  saja  bebas  dalam  mengemukakan  

pendapat,  melainkan  bebas  dari  kelaparan,  bebas  dari  kebodohan,  

bebas  dari  kesakitan;  (b)  menjangkau  sumber-sumber  produktif  yang  

memungkinkan  mereka  dapat  meningkatkan  pendapatannya  dan  

memperoleh  barang-barang  dan  jasa-jasa  yang  mereka perlukan;  dan  

(c)  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan  dan keputusan keputusan 

yang mempengaruhi mereka (Suharto 2005). 

Jimmu, (2008) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya 

sebatas  teori tentang bagaimana mengembangkan daerah pedesaan tetapi 

memiliki arti yang  kemungkinan perkembangan di tingkat masyarakat. 

Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat 

dan kesadaran atas identitas diri. Oleh karena itu, komitmen untuk 

pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu 

dan masyarakat dimana  mereka berada. Masyarakat adalah sebuah 

fenomena struktural dan bahwa sifat struktural dari  kelompok atau 

masyarakat memiliki efek pada cara orang bertindak, merasa dan berpikir. 

Tapi  ketika kita melihat struktur tersebut, mereka jelas tidak seperti 

 kualitas fisik dari dunia luar. Mereka bergantung pada keteraturan 

 reproduksi sosial, masyarakat yang hanya memiliki efek pada orang-

orang sejauh  struktur diproduksi dan direproduksi dalam apa yang orang 

lakukan. Oleh karena itu pengembangan masyarakat memiliki 

epistemologis logis dan yang  dasar dalam kewajiban sosial yang individu 

memiliki terhadap masyarakat yang  mengembangkan bakat mereka. 

Adedokun,et all., (2010) menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif 

akan menimbulkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat  dalam 



18 

pengembangan masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa ketika 

kelompok masyarakat yang terlibat dalam strategi komunikasi, membantu 

 mereka mengambil kepemilikan inisiatif pembangunan masyarakat dari 

pada melihat diri mereka sebagai penerima manfaat pembangunan. 

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan bahwa para pemimpin 

masyarakat serta agen pengembangan masyarakat harus terlibat dalam 

komunikasi yang jelas sehingga dapat meminta partisipasi anggota 

masyarakat dalam isu-isu pembangunannya. 

Jimu (2008) menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat tidak 

 khususnya masalah ekonomi, teknis atau infrastruktur. Ini adalah masalah 

 pencocokan dukungan eksternal yang ditawarkan oleh agen pembangunan 

pedesaan dengan  karakteristik internal sistem pedesaan itu sendiri. Oleh 

karena itu, agen pembangunan pedesaan  harus belajar untuk 

„menempatkan terakhir terlebih dahulu‟ (Chambers, 1983 dalam 

jimu,2008). Secara teori, peran  pemerintah pusat dan agen luar lainnya 

harus menginspirasi inisiatif lokal  bahwa  hal itu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Passmore 1972 dalam jimu,2008). Dalam 

prakteknya, top-down  perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek 

pembangunan harus memberi jalan kepada  bottom-up atau partisipasi 

aktif masyarakat untuk mencapai apa yang disebut „pembangunan melalui 

negosiasi‟. Hal ini sesuai Menurut Talcot Parsons (dalam Prijono, 

1996:64-65) power merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu 

masyarakat, sedangkan power dalam empowerment adalah daya sehingga 

empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal  dari bawah 

(Bottom-Up). 
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Shucksmith, (2013) menyatakan pendekatan bottom-up untuk 

 pembangunan pedesaan („didorong dari dalam‟, atau kadang-kadang 

 disebut endogen) berdasarkan pada asumsi bahwa  sumber daya spesifik 

daerah – alam, manusia dan  budaya – memegang kunci untuk 

perkembangannya. Sedangkan  pembangunan pedesaan top-down melihat 

tantangan utamanya  sebagai mengatasi perbedaan pedesaan dan kekhasan 

melalui promosi keterampilan teknis universal dan  modernisasi 

infrastruktur fisik, bawah ke atas. Pengembangan melihat tantangan utama 

sebagai memanfaatkan selisih melalui memelihara khas lokal  kapasitas 

manusia dan lingkungan itu. Model bottom-up terutama menyangkut 

mobilisasi sumber daya lokal dan aset.  Artinya, masyarakat 

 pembangunan harus dianggap bukan sebagai teori pembangunan, tetapi 

praktek  pembangunan yang menekankan emansipasi dari lembaga yang 

tidak pantas  dan setiap melemahkan situasi yang mengarah pada perias 

partisipasi, pengembangan masyarakat harus menjadi mekanisme untuk 

menarik  kekuatan kolektif anggota masyarakat tertentu – yang terdiri dari 

laki-laki dan  perempuan, kaya dan miskin, mampu dan cacat, dll – untuk 

mengubah  di wilayah mereka. 

Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu  

kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan 

masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan  adalah  sebuah  

proses  dan  tujuan.  Sebagai  proses,  pemberdayaan  adalah  serangkaian  

kegiatan  untuk  memperkuat  kekuasaan  atau  keberdayaan  kelompok  

lemah  dalam  masyarakat,  termasuk  individu-individu  yang  mengalami  

masalah  kemiskinan.  Sebagai  tujuan,  maka  pemberdayaan  merujuk 

pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial;  

yaitu  masyarakat  yang  berdaya,  memiliki  kekuasaan  atau  mempunyai  
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pengetahuan  dan  kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  

baik  yang  bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki 

kepecayaan diri, mampu  menyampaikan  aspirasi,  mempunyai  mata  

pencaharian,  berpartisipasi  dalam  kegiatan sosial, dan mandiri dalam 

melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Sipahelut, 2010). 

Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini 

pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi 

pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang 

berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, 

demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. 

Menurut Chambers, (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah 

konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep 

ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat 

“people centred, participatory, empowering, and sustainable”. 

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan 

memiliki dua kecenderungan, antara lain : pertama, kecenderungan 

primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan 

sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada 

masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat 

dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna 

mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan 

kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan 

pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu 

agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa 

yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog ( Sumodiningrat, 

2002). 
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Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh 

ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk 

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi 

perhatiannya (Pearson et al, 1994 dalam Sukmaniar, 2007). Pemahaman 

mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman 

mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya 

pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk 

menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah 

kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan 

tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu 

tahapan tertentu, akan tetapi harus terus berkesinambungan dan 

kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya 

(Mubarak, 2010). 

Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan 

masyarakat. Tahap pertama yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk 

berubah menjadi lebih baik. Pada tahap kedua, masyarakat diharapkan 

mampu melepaskan  halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat 

resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada tahap 

ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan 

merasa memiliki tanggung jawab dalam  mengembangkan dirinya dan 

komunitasnya. Tahap keempat yaitu upaya untuk mengembangkan peran 

dan batas  tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan 

minat dan motivasi  untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada 

tahap kelima ini hasil-hasil  nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, 

dimana peningkatan rasa memiliki yang  lebih besar menghasilkan 

keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap keenam  telah terjadi 

perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan 
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dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di 

atas posisi sebelumnya. Pada tahap ketujuh masyarakat yang telah berhasil 

dalam  memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih 

besar guna  mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini 

menggambarkan  proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk 

mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan 

yang lebih tinggi. 

3. Langkah Pelaksanaan Pemberdayaan 

Sebuah program pemberdayaan diharapkan bisa berjalan secara efektif, 

efisien dan tercapainya target tujuan yang telah ditentukan. Ada beberapa 

langkah yang harus ditempuh dalam sebuah program pemberdayaan. 

Langkah-langah tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Membangun kesadaran dan komitmen 

Membangun kesadaran bersama  dan komitmen bersama merupakan 

bentuk kesadaran yang perlu dibangkitkan pada proses pemberdayaan hal  

ini mamapu peningkatan kualitas diri dan kualitas hidup merupakan hal  

yang sangat penting penting yang harus dilakukan dalam proses 

dampingan . Dalam pemberdayaan, diperlukan tindakan berbasis pada 

kesadaran masyarakat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan 

ekonomi dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi. 

Penyuluhan yang berorientasi pada sasaran merupakan pendekatan yang 

sangat penting sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat secara 

bersama-sama (karsidi 2001). Dalam penempuh proses kesadaran dan 

kebersamaan yang tinggi  perlu dilakukan untuk membangkitkan 

semangat serta komitmen mereka, mendorong mereka untuk 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang pemeliharaan  ikan 
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gurame. Proses pembangunan kesadaran bagi komunitas bisa dilakukan 

dengan cara melakukan diskusi-dikusi dan tukar pendapat serta 

melakukan Focus Group Discussion sederhana secara rutin. Artinya 

langkah ini dilakukan bersama dalam kelompok komunitas. 

b. Identifikasi Masalah dan Perencanaan 

Langkah selanjutnya yang ditempuh dalam pelaksanaan pemberdayaan 

adalah mengidentifikasi masalah
20

. Identifikasi masalah ini dilakukan 

bersama antara pelaksana program dengan subyek pemberdayaan. 

Identifikasi masalah ini penting dalam rangka menentukan strategi dan 

teknik yang tepat dalam pelaksanaan program. 

Setelah identifikasi masalah dlakansakan, maka pelaksana program 

bersama dengan subyek pemberdayaan melakukan perencanaan program 

secara bersama. Perencanaan program sebagai suatu prosedur kerja 

bersama-sama masyarakat dalam upaya untuk merumuskan masalah dan 

upaya pemecahan yang mungkin dapat  dilakukan  demi  tercapainya  

tujuan  dan  sasaran  yang  ingin  dicapai. 

Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program jika dilibatkan 

dalam proses persiapan dan perencanaannya.
21

 Salah satu tujuan 

perencanaan program pemberdayaaan masyarakat secara partisipatif 

adalah menggali masukan, pendapat, usulan dan saran-saran dari 

masyarakat guna memperkuat dan mendukung program pemberdayaan 

masyarakat. Perencanaan ini harus dilakukan secara matang, agar target 

                                                        
20 Putri, s. T., andriyani, s., salasa, s., & adikusuma, t. (2018) 
21 Hilman, y. A., & nimasari, e. P. (2018). Model program pemberdayaan masyarakat 

desa berbasis komunitas. Aristo, 6(1), 45–67. 
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dan tujuan yang akan dicapai bisa tercapai secara efisien dan maksimal. 

c. Memperkuat komunitas 

Bila subjek pemberdayaan adalah komunitas, maka memperkuat posisi 

dan optimalisasi peran komuntas harus ditempuh dalam pelaksanaan 

pemberdayaan.
22

 Langkah dalam rangka pengembangan 

organisasi/kelompok masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi 

dalam mendinamisasi kegiatan produktif masyarakat. selain itu, perlu 

pengembangan jaringan strategis antar kelompok/organisasi masyarakat 

yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat. 

Penguatan komunitas ini bisa dilakukan dengan strukturisasi atau bahkan 

restruktrisasi komunitas, agar Sumber Daya Manusia yang ada bisa 

berperan maksimal sesuai dengan kapasitasnya dan sejalan dengan 

perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Hal ini  tentunya 

dilaksanakan dengan  melibatkan  semua komponen dan anggota 

komunitas.  

d. Mengoneksikan resource dengan source 

Pengoneksian antara sumber daya manusia dengan bahan yang tersedia 

merupakan bagian terpenting dalam sebuah program pemberdayaan. 

Bagian ini merupakan bagian inti dalam pelaksanaan pemberdayaan. 

Konektivitas antara source dan resource ini ditindaklanjuti dengan 

pelaksanaan program yang telah direncanakan.
23

 Untuk memperkuat 

                                                        
22 Andayani, Anak Agung Istri, Edhi Martono, dan Muhamad Muhamad. “Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan 

Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali).” Jurnal Ketahanan 

Nasional 23, no. 1 (2017): 1–16. 
23 Andayani, Anak Agung Istri, Edhi Martono, dan Muhamad Muhamad. “Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan 

Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali).” Jurnal Ketahanan 

Nasional 23, no. 1 (2017): 1–16. 
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konektivitas sumber daya manusia pada masyarakat yang terpenting 

adalah masyarakat jangan tercerabut dari akar budaya yang ada pada 

lingkungan sebelumnya. 

e. Evaluasi program 

Evaluasi merupakan bagian akhir dan terpenting dalam setiap program, 

termasuk  program  pemberdayaan.
24

 Evaluasi  pada umumnya,  

dilakukan  untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu program 

kegiatan atau proyek. Informasi ini biasanya berguna untuk pengambilan 

keputusan, seperti penyempurnaan lebih lanjut dari suatu kegiatan, atau 

penghentian suatu kegiatan proyek, atau penyebarluasan suatu gagasan 

yang mendasari suatu kegiatan yang sedang diujicobakan.
25

 Evaluasi 

bertujuan untuk menganalisis keberhasilan program berdasarkan 

perspektif pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk 

mengetahui apakah masyarakat benar-benar menjadi berdaya atau hanya 

bergantung pada program pemberdayaan. 

Evaluasi ini pada dasarnya tidak selalu dilaksanakan di akhir program. Ia 

bisa dijalankan secara berkala selama program pemberdayaan dijalankan. 

Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalah yang 

ditemukan selama pelaksanaan program dan sekaligus mencari solusi 

yang tepat secara tepat. Dengan adanya evaluasi berkala ini maka 

pelaksanaa program akan berjalan semakin baik dan maksimal. 

                                                        
24 Pulungan, n. V. A. (2015). Evaluasi program pemberdayaan pppa (program pembibitan 

penghafal al-qur‟an) daarul qur‟an terhadap pedagang kecil di ketapang kota tangerang. 

25 Nikijuluw, v. P. (2001). Populasi dan sosial ekonomi masyarakat pesisir serta strategi 

pemberdayaan mereka dalam konteks pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu. 

Bogor (id): pusat kajian sumberdaya pesisir dan lautan, institut pertanian bogor. 
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4. Tujuan Program Pemberdayaan 

Pemberdayaan setidaknya harus mencapai tiga tujuan pokok, peningkatan 

pengetahuan dan skill subyek pemberdayaan, peningkatan taraf hidup dan 

kesejahteraan subyek pemberdayaan dan kemandirian hidup subyek 

pemberdayaan. Pencapaian tiga tujuan inti ini saling terkait sama lain, 

hanya saja tujuan pertama merupakan  tujuan  paling  urgen  diantara  

ketiganya.  Tiga  tujuan  tersebut  juga tersusun secara hirakis diagram, 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar.1. Penguatan kompetensi komunitas 

a. Peningkatan pengetahuan dan Skill subyek pemberdayaan 

Subyek pemberdayaan dalam sebuah program pemberdayaan tidak selalu 

pada posisi “gelas kosong”. Artinya mereka bukanlah individu atau 

kelompok yang sama sekali tidak memeliki pengetahuan dan skill sama 

sekali. Berdasarkan hal ini, maka tujuan yang pertama kali harus tercapai 

adalah adanya peningkatan kapasitas diri, pengetahuan dan keterampilan 

subyek pemberdayaan. Meskipun kegiatan utama program pemberdayaan 

misalnya pada pemberdayaan dalam bidang ekonomi, namun tujuan 

utama yang pertama kali harus dicapai bukanlah peningkatan pendapatan, 

akan tetapi peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Tujuan untuk 
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menjadikan subyek  pemberdayaan  menjadi individu atau kelompok 

yang well-educated sesuai dengan kapasitas mereka. Bila tujuan ini 

tercapai, maka subyek pemberdayaan akan bisa menyesuaikan diri 

dengan kehidupan dan problem yang dihadapi di lain waktu atau di lain 

tempat. 

b. Peningkatan kesejahteraan subyek pemberdayaan 

Program pemberdayaan umumnya tidak jauh dari kegiatan ekonomi yang 

target dan tujuannya adalah adanya peningkatan kualitas hidup subyek 

pemberdayaan.
26

 Subyek pemberdayaan dalam sebuah perogram 

pemberdayaan biasanya ditentukan dengan berbagai pertimbangan 

kriteria yang intinya mereka perlu dan segera didampingi dan 

diberdayakan. Pertimbangan umum biasanya kondisi pengetahuan dan 

ekonomi yang berada di bawah standar rata-rata. 

Subyek pemberdayaan biasanya adalah masyarakat miskin, khususnya 

masyarakat miskin dalam kategori “miskin absolut”. Pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat adalah pendekatan dalam program 

pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan 

orang-orang di daerah tertentu. Ini juga merupakan strategi untuk 

menjangkau dan melibatkan desa dan masyarakat dalam proses 

membangun kehidupan mereka sendiri, yang akibatnya akan 

berkontribusi pada kemajuan nasional. Ini juga merupakan gerakan yang 

terkait dengan pemerintah lokal untuk mempromosikan kondisi 

kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi 

                                                        
26 Winoto, Y., & rachmawati, t. S. (2017). Pemberdayaan masyarakat (community 

empowerment) melalui penyelenggaraan taman bacaan masyarakat (TBM). Dalam 

prosiding seminar nasional pendidikan fkip untirta (vol. 1). 
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aktif, dan inisiatif yang mungkin dari masyarakat .
27

 

Program pemberdayaan harus dapat membawa perubahan bagi kehidupan 

subyek pemberdayaan. Pemberdayaan dalam kegiatan ekonomi 

diharapkan mampu menjadi sarana peningkatan produktivitas kinerja, 

pendapatan mereka.
28

 Dengan adanya peningkatan produktivitas kerja 

dankarya maka akan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. 

c. Kemandirian hidup subyek pemberdayaan 

Kemandirian  hidup  subyek  pemberdayaan  merupakan  tujuan  akhir dan 

sekaligus menjadi target yang harus dicapai. Untuk menghindarkan 

mereka dari ketergantungan terhapap palaksana program, lingkungan dan 

ketergantungan terhadap pemberi bantuan, terutama dari pemerintah maun 

non pemerintah.
29

 Artinya, pemberdayaan yang dilakukan dengan 

menggunakan kerjasama dengan pihak lain diluar komunitas seperti 

Lembaga Keuangan Syariah (BMT), Lembaga sosial kemasyarakatan 

yang mampu  mendorong membuat mereka mandiri dan pada akhir 

terlepas dari bantuan  atau tidak tergantung pada pemberian.
30

 Dengan 

adanya kemandirian hidup, maka subyek pemberdayaan siap untuk 

“dilepas” oleh pelaksana program dan diharapkan mereka mampu 

melanjutkan program atau membuat kreasi dan inovasi program baru 

                                                        
27 Putri, s. T., andriyani, s., salasa, s., & adikusuma, t. (2018) 
28 Sukmaraga, p., & hayati, b. (2011). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, 

pdrb per kapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi 

jawa tengah (phd thesis). Universitas diponegoro. 

 
29 Trijono, l. (2001). Strategi pemberdayaan komunitas lokal: menuju kemandirian 

daerah. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, 5(2), 215–235. 

30 Trijono, l. (2001). Strategi pemberdayaan komunitas lokal: menuju kemandirian 

daerah. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, ibid. 
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sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang mereka dapatkan selama 

program pemberdayaan. 

B. Pemberdayaan di Metro Utara 

Pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan ekonomi, 

pengembangbiakan  ikan gurame difokuskan di Kota Metro, khususnya 

Metro Utara. Alasan yang paling fundamnetal sebagai berikut: 

1. Adanya Komunitas 

Semua dimensi kehidupan manusia telah dilanda globalisasi yang 

dicirikan oleh kehidupan yang semakin individualistis, ikatan-ikatan 

makin longgar, dan tergerusnya modal sosial. Diperlukan langkah 

strategis untuk menumbuh kembangkan dan menguatkan modal sosial 

bangsa.
31

 penguatan ini akan efektif bila dilakukan melalui sebuah 

komunitas. McMillan dan Chavis Menegaskan bahwa komunitas 

merupakan kumpulan yang terdiri dari para anggotanya yang memiliki 

rasa saling memiliki, terikat diantara satu dan lainnya dan percaya bahwa 

kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen 

untuk terus bersama-sama. 

Sebuah komunitas, menurut McMillan harus memenuhi unsur-unsur 

sebagi berikut, Pertama, keanggotaan (membership). Dalam konteks 

komunitas, keanggotaan merupakan ikatan yang menimbulkan perasaan 

memiliki atau berbagi rasa keterkaitan pribadi dalam kelompok (Chavis, 

D.M, 1986). Individu yang bergabung dalam komunitas  yang 

digambarkan di mana individu adalah anggota bagian dari komunitas 

                                                        
31 Adamson, d., & bromiley, r. (2008). Community empowerment in practice. Lessons 

from communities first. 
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tersebut.
32

 Anggota sebuah komunitas harus dapat bekerjasama dengan 

anggota lainnya, mempunyai rasa memiliki yang kuat, serta menjaga 

proporsionalitas di saaat kepentingan komunitas bersentuhan dengan 

kebebasan individu  dengan berpedoman dengan apa yang telah disepakati 

bersama-sama. 

Kedua, pengaruh (influence). Pengaruh dalam konteks komunitas adalah 

konsep dua arah yang mencakup pengaruh anggota atas grup dan timbal 

balik mempengaruhi kelompok terhadap anggota individualnya. Pada 

tingkat pribadi, pengaruh adalah “rasa”  mampu untuk mengakui nilai dan 

pendapat anggota lain dan bereaksi terhadapnya. Tanpa elemen 

pengaruhnya, anggota dalam suatu komunitas akan merasa kurang 

termotivasi untuk berpartisipasi dalam komunitas, karena seringkali orang 

tertarik pada komunitas yang menawarkan mereka kesempatan untuk 

merasa berpengaruh. 

Ketiga, pemenuhan kebutuhan (fulfillment of needs). Pemenuhan 

kebutuhan berarti bahwa perilaku dan kebutuhan yang dianggap oleh 

masyarakat sebagai konstruktif diperkuat dan dihargai, sementara perilaku 

yang tidak diinginkan dihukum. Pemenuhan kebutuhan dalam konteks ini 

tidak terpaku pada kebutuhan materiil, akan teteapi lebih difokuskan pada 

kebutuhan immateriil. Pemenuhan kebutuahan dalam komunitas antara 

lain meliputu rasa saling percaya, saling menghargai, rasa persatuan, 

kebersamaan dan rasa nyaman berada dalam kelompok. 

                                                        
32Hardiyanti, r. (2012). Komunitas jilbab kontemporer “hijabers” di kota makassar. 

Makassar: skripsi. Program sarjana fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas 

hasanuddin. 
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Keempat, koneksi emosional bersama (shared emotional connection). 

Hubungan emosional bersama untuk menjadi komunitas sejati, yaitu 

sebagai anggota komunitas yang kuat. Kelompok komunitas semacam ini 

adalah mereka yang menawarkan cara-cara positif kepada anggota untuk 

berinteraksi, peristiwa penting untuk dibagikan dan cara untuk 

menyelesaikannya secara positif, peluang menumbuhkembangkan dan 

menguatkan modal sosial bangsa.
33

 penguatan ini akan efektif bila 

dilakukan melalui sebuah komunitas. McMillan dan Chavis Menegaskan 

bahwa komunitas merupakan kumpulan yang terdiri dari para anggotanya 

yang memiliki rasa saling memiliki, terikat diantara satu dan lainnya dan 

percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para 

anggota berkomitmen untuk terus bersama-sama. 

Sebuah komunitas, menurut McMillan harus memenuhi unsur-unsur 

sebagi berikut, pertama, keanggotaan (membership). Dalam konteks 

komunitas, keanggotaan merupakan ikatan yang menimbulkan perasaan 

memiliki atau berbagi rasa keterkaitan pribadi dalam kelompok(Chavis, 

D.M, 1986). 

Individu yang bergabung dalam komunitas  yang digambarkan di mana 

individu adalah anggota bagian dari komunitas tersebut.
34

 Anggota sebuah 

komunitas harus dapat bekerjasama dengan anggota lainnya, mempunyai 

rasa memiliki yang kuat, serta menjaga proporsionalitas di saaat 

kepentingan komunitas bersentuhan dengan kebebasan individu  dengan 

berpedoman dengan apa yang telah disepakati bersama-sama. 

                                                        
33 Adamson, d., & bromiley, r. (2008). Community empowerment in practice. Lessons 

from communities first. 
34 Hardiyanti, r. (2012). Komunitas jilbab kontemporer “hijabers” di kota makassar. 

Makassar: skripsi. Program sarjana fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas 

hasanuddin. 



32 

Kedua, pengaruh (influence). Pengaruh dalam konteks komunitas adalah 

konsep dua arah yang mencakup pengaruh anggota atas grup dan timbal 

balik mempengaruhi kelompok terhadap anggota individualnya. Pada 

tingkat pribadi, pengaruh adalah “rasa”  mampu untuk mengakui nilai dan 

pendapat anggota lain dan bereaksi terhadapnya. Tanpa elemen 

pengaruhnya, anggota dalam suatu komunitas akan merasa kurang 

termotivasi untuk berpartisipasi dalam komunitas, karena seringkali orang 

tertarik pada komunitas yang menawarkan mereka kesempatan untuk 

merasa berpengaruh. 

Ketiga, pemenuhan kebutuhan (fulfillment of needs). Pemenuhan 

kebutuhan berarti bahwa perilaku dan kebutuhan yang dianggap oleh 

masyarakat sebagai konstruktif diperkuat dan dihargai, sementara perilaku 

yang tidak diinginkan dihukum.Pemenuhan kebutuhan dalam konteks ini 

tidak terpaku pada kebutuhan materiil, akan teteapi lebih difokuskan pada 

kebutuhan immateriil. Pemenuhan kebutuahan dalamkomunitas antara 

lain meliputu rasa saling percaya, saling menghargai, rasa persatuan, 

kebersamaan dan rasa nyaman berada dalam kelompok.  

Keempat, koneksi emosional bersama (shared emotional connection). 

Hubungan emosional bersama untuk menjadi komunitas sejati, yaitu 

sebagai anggota komunitas yang kuat. Kelompok komunitas semacam ini 

adalah mereka yang menawarkan cara-cara positif kepada anggota untuk 

berinteraksi, peristiwa penting untuk dibagikan dan cara untuk 

menyelesaikannya secara positif, peluanguntuk menghormati anggota, 

peluang untuk berinvestasi dalam komunitas, dan peluang untuk 
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mengalami ikatan spiritual antar anggota.
35

 

Selain empat unsur di atas, ada satau unsur lagi yang juga penting ada 

dalam sebuah komunitas, yaitu adanya kepentingan yang sama. Kesamaan 

kepentingan ini pada dasarnya tidak sama persis, akan tetepi adanya 

kesamaan-kesamaan sifat. Lebih dari itu, kepentingan ini tidak hanya 

berupa kepentingan materi, akan tetapi lebih dari itu, yaitu kepentingan 

immateri. 

C. Proses Budidaya Ikan Gurame 

1. Jenis-jenis Ikan Gurame 

Budidaya perikananan adalah sebuah usaha pemeliharaan dan 

pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Budi daya perikanan 

disebut juga sebagia budi daya  perairan  atau  akuakultur    mengingat  

organisme  air  yang  dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja 

tetapi juga organisme lain seperti kerang, udang maupun tumbuhan air. 

Istilah akuakultur   yang diambil dalam bahasa Inggris Aquaculture. 

Berikut defenisi akuakultur menurut beberapa sumber. 

a) Akuakultur merupakan suatu proses pengembangbiakan organisme 

perairan dari mulai produksi, penanganan hasil sampai pemasaran 

(Wheaton, 1977). 

b) Akuakultur merupakan upaya prose produksi biota atau oraganisme 

perairan melalui penerapan teknik domestikasi (membuat kondisis 

lingkungan yang mirip dengan habitat asli oraganisme yang dibudi 

                                                        
35 Winoto, Y., & rachmawati, t. S. (2017). Pemberdayaan masyarakat (community 

empowerment) melalui penyelenggaraan taman bacaan masyarakat (TBM). Dalam 

prosiding seminar nasional pendidikan fkip untirta (vol. 1). 
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dayakan), penumbuhan hingga pengelola usaha yang berorientasi 

ekonomi (Bardach, dkk, 1972). 

c) Akuakultur merupakan proses pengaturan dan perbaikan oraganisme 

akuatik untuk kepentingan konsumsi manuisia (Webster‟s Dictonary, 

1990). 

Budi daya ikan air tawar adalah sebuah proses pengembangbiakan ikan air 

tawar yang dikembangbiakan   memakai kolam semen, kolam plastik, 

terpal, serta akuarium melalui   proses awal yaitu rencana, pembenihan, 

penetasan telur, pendederan, pembesaran sampai kepada penanganan serta  

pemasaran hingga bisa di konsumsi. (Bambang  Cahyono, 2010). 

Ikan  gurami (Ospphronemus gouramy) merupakan jenis ikan  air 

tawar  yang bersisik dan biasanya dibudidayakan di tebat (empang), 

memiliki ciri badan yang lebar pipih panjang dagingya padat, durinya 

besar-besar, rasanya enak dan gurih.  

Ikan yang muda memiliki moncong yang meruncing, dengan 8-10 pita 

melintang (belang) di tubuhnya. Jika beranjak dewasa warna-warna ini 

memudar dan kepala ikan akan membengkak secara tidak teratur. Sebutan 

untuk ikan gurami cukup beragam Orang jawa menyebutnya gurameh, 

orang Sunda dan Betawi menyebutnya ikan gurame, di Sumatera disebut 

ikan kalau, kala, atau kaloi, di Kalimantan disebutnya sama dengan di 

Sumatera yakni, kala atau kalui. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia  

disebut  gurami /gu.ra.mi/, dalam bahasa inggris disebut giant gouramy. 

2. Klasifikasi dan  Jenis-Jenis Ikan Gurami 

Ikan  gurami  telah  dikenal  secara  Ilmiah  sejak  tahun  1802.  Menurut  

Bleeker (Penemu  gurami)  yang  kemudian     disempurnakan  oleh  
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Suniar,  Weber  dan Debeaufort (peneliti dan penulis tentang ikan) 

klasifikasinya sebagai berikut: 

 

Ada beberapa jenis ikan gurami yang umum dipelihara oleh pembudidaya 

ikan di Indonesia. Jenis-jenis tersebut dibedakan berdasarkan ciri-ciri yang 

dimiliki masing-masing  jenis,  baik  dari  warna,  ukuran  tubuh,  tingkat  

pertumbuhan, maupun jumlah telur yang dihasilkan. Berikut ini   jenis-

jenis ikan gurami yang banyak dibudidayakan di Indonesia. 

a) Gurami Soang (Angsa) 

 

Gurami soang merupakan jenis ikan gurami yang populer di Jawa Barat 

khususnya Ciamis dan sekitarnya, dinamakan gurami soang karena pada 

gurami   dewasa   memiliki   dahi   yang   menonjol   keatas   mirip   

angsa. Sementara itu kata “soang”   berasal dari bahasa Sunda yang 

artinya “angsa”. Gurami ini juga sering dijuluki gurami Jawa Barat, 

berdasarkan asal- muasal penyebarannya yakni daerah Jawa Barat. 

Panjang tubuh bisa mencapai 65 cm dan bobot maksimum 8 kg. Rata-rata 

jumlah telur yang dikeluarkan induk gurami soang adalah 3.000-5.000 

butir sekali memijah. 

 

Filum : Cordata Ordo : Labyrinthici 

Subfilum : Vertebrata Subordo : Anabantoidae 

Kelas : Pisces Genus : Osphronemus 

Subkelas : Teleostei Spesies : Ospphronemus gouramy 
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Gambar 2. Ikan Gurami Soang (angsa)  

 

b) Gurami Bastar 

Gurami ini merupakan jenis ikan yang bayak terdapat di Jawa Barat, 

khususnya daerah Bogor dan sekitaranya. Ikan gurami ini memiliki badan 

agak  berwarna  kehitaman,  kepala  putih  polos  serta  bersisik  besar. 

Sosoknya bongsor seperti gurami soang, tetapi kepalanya tidak terlalu 

menonjol. Laju pertumbuhannya pun cepat. Sayangnya produktifitas 

telurnya hanya 2.000-3.000 butir sekali memijah. Karena itu gurami bastar 

lebih diminati di segmen pembesaran dari pada pembenihan. Berat 

maksimum gurami ini 7-8 kg/ekor dan panjangnya bisa mencapai 50-

60 cm.  
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Gambar 3.  Ikan Gurami Bastar 

c) Gurami Padang 

Gurami ini berasal dari padang Sumatera Barat, belum terkenal luas. Di 

Bogor   gurami ini dikenal sebagai ikan hias saja, sementara di daerah 

asalnya justru sebagai ikan konsumsi. Warna tubuh gurami ini pink solid, 

dengan corak merah muda dibagian dahi. Sangat indah jika dipelihara di 

dalam akuarium, keindahan bentuk dan warnanya membuat negara-negara 

luar tertarik. Pada tahun 2005, gurami Padang mulai di ekspor ke 

mancanegara. Harga gurami Padang di wilayah Bogor hampir dua kali 

lipat harga gurami jenis lainnya, mengingat gurami ini di anggap sebagai 

ikan hias. 

Gambar 4. Ikan Gurami Padang 

 



38 

3. Pemilihan Kolam Gurame 

Perairan yang disukai ikan gurami adalah tipe perairan tenang dan dalam 

seperti rawa, situ, waduk atau danau. Ikan gurami dilengkapi dengan alat 

pernapasan tambahan (labirin) sehingga dapat bertahan dalam kondisi air 

yang jelek. Gurame sangat cocok dipelihara pada ketinggian tempat 

sampai 800 mdpl dan tumbuh sangat baik pada rentang suhu 24-28ºC. 

 

Gambar 5. Kolam pemeliharaan Ikan Gurame 

Cara budidaya ikan gurame atau ternak ikan gurame yaitu dengan melalui 

beberapa tahapan. Pada umumnya budidaya ikan gurame dimulai dari 

tahap pembibitan, pendederan, dan pembesaran. Pembibitan adalah 

kegiatan memperbanyak tanaman atau hewan budidaya yang berasal dari 

benih untuk menghasilkan bibit tanaman atau ternak yang berkualitas. 

Namun pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan informasi 

sedetail mungkin mengenai cara ternak ikan gurame agar cepat besar, 

yaitu mulai dari seleksi indukan hingga cara memanen ikan yang baik. 
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2. Pemilihan Induk Gurame 

Salah satu proses awal dalam budidaya ikan gurame adalah pemilihan 

indukan. Indukan gurame yang siap dipindahkan adalah yang telah berusia 

4-7 tahun, dengan bobot 1,5-2 kg per ekor. Pada rentang usia tersebut 

gurame sedang dalam masa produktifnya. Gurame yang siap dipindahkan 

perlu ditempatkan sendiri dari ikan-ikan lainnya. 

Karena itu Anda perlu mempersiapkan satu kolam lagi untuk proses 

pemindahan tersebut. Usahakan kolam tersebut tidak berlumpur dan 

dasarnya bersedimen pasir. Karena gurame indukan ini biasanya cukup 

lincah dan banyak bergerak, upayakan kedalaman kolam di atas 80 cm. 

Cara memberi memberi pakan ikan gurame di lakukan 2x sehari yaitu 

pagi dan sore.  Makanan tersebut diberikan  sebanyak 2% dari bobot 

benih. Anda juga tidak boleh memberikan makanan secara berlebihan. 

Misalnya, cukup dengan 80% tingkat kekenyangan. Hal tersebut dapat 

dilihat dari ketika ikan sudah mulai menjauh dari makanan. Jika 

pemberian makan berlebihan di takutkan akan mengendap dan bisa 

menjadi racun untuk ikan. 

Untuk menekan biaya dalam pemeliharaan ikan gurame, anda dapat 

memanfaatkan daun-daun sebagai pakan tambahan. Makanan ini dapat di 

tambahkan karena sifat ikan gurami yang omnivora.Anda dapat 

menambahkan daun-daunan yang dapat di tanam di sekitar kolam. Seperti 

daun santhe. Daun santhe ini memiliki bentuk mirip daun talas. Daun 

tersebut yang memiliki ciri yang menonjol daunya, yang tegak keatas 

lurus dengan tangkainya,Selain daun santhe, ada juga daun talas. Yang 

umbi nya dapat di manfaatkan untuk dimakan. Sedangkan daunnya cukup 

digemari ikan gurame. 

https://www.finansialku.com/kolam-renang-termahal-di-dunia/
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D. Metodologi 

Berdasarkan kondisi dampingan saat ini, melalui program pendampingan 

peternak ikan gurame dan lele, kondisi subjek dampingan yang diharapkan 

adalah mampu  memiliki jiwa wirausaha dan terbebaskan dari kemiskinan, 

dengan metode A,B,C,D, sebagai berikut : 

Untuk mewujudkan kondisi subyek dampingan yang diharapkan, maka 

perlu strategi dan metodologi dalam program pendampingan manajemen 

keuangan untuk peningkatan jiwa wirausaha dalam menetaskan 

kemiskinan para peternak ikan air tawar di Metro Utara Kota Metro yaitu 

menggunakan Asset-Based Community Development (ABCD).
36

 ABCD 

merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang 

mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial dimana 

masyarakat menjadi pelaku dan penentu perubahan sosial (sosial 

transformation) yang disebut juga dengan Community-Driven 

Development (CDD). Melalui pendekatan ABCD, dalam proses 

pendampingan di komunitas menempatkan subyek dampingan untuk 

mengetahui apa yang menjadi kekuatan yang dimiliki serta segenap 

potensi dan aset yang dipunyai yang potensial untuk dimanfaatkan.
37

 

Sebab dengan mengetahui kekuatan dan asset, diharapkan subyek 

dampingan mengetahui dan bersemangat untuk terlibat sebagai aktor dan 

oleh karenanya memiliki inisiatif dalam segala upaya terbebaskan dari 

keterjeratan rentenir. 

                                                        
36Wahyudin Darmalaksana, “Manual Penulisan Proposal Pengabdian Berbasis Riset,” t.t. 
37Bilqis Amaliah, Chastine Fatichah, dan M. Rahmat Widyanto, “ABCD feature 

extraction of image dermatoscopic based on morphology analysis for melanoma skin 

cancer diagnosis,” Jurnal Ilmu Komputer dan Informasi 3, no. 2 (2012): 82–90. 
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Untuk melaksanakan program pendampingan, maka langkah-langkah yang 

digunakan dalam kegiatan pendampingan adalah ABCD (Aseet Bassed 

Community Development), sebagai berikut:
38

 

a. Inkulturasi:  

Proses pertemuan dengan subyek dampingan melalui ; 

1. Biasa membudayakan bahan pakan  yang ada di sekitar tempat tinggal 

masyarakat. 

2. Adanya kebiasaan yasinan dan tahlilan (pertemuan tiap malam 

Jum‟at) 

3. Pengajian tengah bulan purnama sebagai pertemuan tiap bulan 

(lailatul ijtima’) 

b. To Descovery :  

Bersumber dari inovasi masyaarakat peternak ikan kolam dengan 

membuat makanan alternatif sebagai akibat mahalnya pakan jadi/kemasan 

(pelet). 

c. To Design 

Perencanaan Pemahaman Kewirausahaan dan Kemandirian Komunitas. 

d. To Define 

Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh masyarakat, dengan 

memanfaatkan kekuatan lokal (local wisdom ) kegiatan yasinan tiap 

malam Jum‟at (yasinan) dan pertemuan bulanan pada tengah  bulan 

pertama (lalilatul ijtima’). 

 

 

                                                        
38

Nadhir Salahuddin, panduan kkn abcd uin sunan ampel surabaya asset based 

community-driven development (ABCD) (LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015). 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Temuan pendampingan  

1. Kemandirian ekonomi dengan membangkitkan jiwa wirausaha. 

Wira usaha, berarti melakukan kekuasan untuk menjalankan kegiatan 

ekonomi yang disesuaikan dengan kemampuan dan kekuatan pada diri 

seseorang atau kelompok. Konsep  kemandirian  menjadi  faktor  sangat  

penting  dalam  pembangunan. Konsep  ini  tidak  hanya  mencakup  

pengertian  kecukupan  diri  (self-sufficiency)  di bidang ekonomi, tetapi 

juga meliputi faktor manusia secara pribadi, yang di dalamnya 

mengandung unsur penemuan diri (self-discovery) berdasarkan 

kepercayaan diri (sef- confidence). Kemandirian  adalah satu sikap  yang 

mengutamakan  kemampuan  diri sendiri dalam mengatasi berbagai 

masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai 

kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. 

Pembangunan dibidang ekonomi ini tidak menjamin terwujudanya 

perbaikan ekonomi masyarakat secara merata. Dua hal yang menjadi 

penyebabnya adalah: pertama, pembangunan ekonomi itu hanya 

mengutamakan pertumbuhan.  Kedua, tidak  efisiennya  sistem  birokrasi  

yang dikembangkanoleh pemerintah. Ketidakefisienan ini telah 

menimbulkan kesenjangan dalam kepemilikan akses atas pembangunan. 

Dengan kata lain, hanya individu-individu atau kelompok masyarakat 

tertentu yang menikmati hasil pembangunan tersebut. Golongan 

masyarakat tersebut antara lain 1). Golongan yang diuntungkan ini adalah 

mereka yang dekat dengan elit kekuasaan, atau mereka yang secara sosial 

ekonomi memang mampu meraih kesempatan yang ada. Sebagian besar 
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masyarakat, berada dalam tingkat sosial ekonomi yang  memprihatinkan,  

tidak  mampu  mengambil  manfaat  atas  hasil-hasil pembangunan. 

2).Golongan kedua adalah masyaraakat yang tingal  di perkampungan-

perkampungan kumuh di perkotaan. Karena tekanan struktur kekuasaan, 

sosial, ekonomi, maupun politik begitu besar, mereka tertinggal jauh dari 

kemajuan ekonomi yang semakin menyulitkan kehidupan sehari-hari. 

Satu-satunya tujuan hidup bagi golongan miskin hanyalah 

menyelamatkan diri dari tekanan hidup dengan jalan sangat selfish. Bila 

kemiskinan yang mereka tanggungkan sudah demikian parah, seperti 

kasus kemiskinan di beberapa Kabupaten di Indonesia,  mereka bahkan 

juga kehilangan  kepercayaan  pada diri sendiri. Pada masyarakat dan 

kaum miskin di perkotaan acap kali mendapat bantuan pemberdayaan 

tetapi  tidak tepat sasarat karena tidak sesuai dengan keinginan masyakat 

dan atau tidak ada pengawasan pada setiap program pendampingan. 

Jiwa kemandirian merupakan unsur sangat penting dalam 

mengembangkan karakter wirausaha, sikap ini memiliki kekuatan yang 

dahsyat yang timbul dari dalam  tidak  hanya  mencakup  pengertian  

kecukupan diri (self-sufficiency) di bidang ekonomi, tetapi juga meliputi 

faktor karakter pribadi, yang di dalamnya mengandung unsur penemuan 

diri (self-discovery) yang mampu memunculkan  kepercayaan diri (sef- 

confidence).  Sikap mandiri yang tidak menggantungkan kepada orang 

lain secara terus menerus, sikap  yang mengutamakan  kemampuan  diri 

sendiri dalam mengatasi pelbagai masalah demi mencapai satu tujuan, 

tanpa menutup diri terhadap pelbagai kemungkinan kerjasama yang 

saling menguntungkan. 
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Dari data yang diperoleh menunjukan bahwa kelurahan  di Metro Utara, 

telah melakukan kegiatan wirausaha secara mandiri untuk mendorong 

kemandirian ekonomi dengan melakukan penguatan ekonomi kreaatif 

dengan memanfaatkan sumber yang ada di sekitar lingkungan, seperti 

ternak, ayam, ternak bebek, ternak itek, ternak sapi dan ternak  ikan 

gurame, berdagang dengan kegiatan ini mampu membangkitkan 

semangat untuk berwirausaha serta mamapu membangun kemandirian 

kelompok .
39

 

Sikap mandiri harus dijadikan tolok ukur keberhasilan, yakni apakah 

kelompok atau masyarakat menjadi lebih mandiri atau malah semakin 

bergantung. Misalnya, apakah petani lebih bebas atau malah semakin 

bergantung pada hasil industri (seperti pupuk), apakah industri kita lebih 

bebas atau malah semakin bergantung pada bahan baku  impor,  atau  

apakah  negara  kita  lebih  mampu  memupuk  modal  atau  malah 

semakin bergantung pada donasi orang lain. 

Sebagai implikasi dari saling berkaitnya unsur-unsur dalam  kemandirian, 

bantuana-bantuan di bidang ekonomi bagi golongan miskin harus 

dirancang secara tepat, sesuai  dengan  tingkat  keseimbangan yang  ada 

pada  kelompok masyarakat. Kemiskinan yang mereka tanggungkan tidak 

boleh kita lihat semata sebagai masalah fisik, melainkan juga harus 

dilihat sebagai tantangan atau dorongan bagi hadirnya harapan baru atau 

kondisi yang lebih baik untuk menjadi masyarakat yang mampu mandiri. 

implementasi  maupun  tingkat  pengambilan  keputusan,  sehingga  

mereka  memiliki landasan bagi terbentuknya proses self-management. 

                                                        
39Sudirman (ketua kelompok ganjarasri ) , hasil wawancara , topik kemandirian ekonomi. 
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Dalam membangun kemandian ekonomi masyarakat yang bertempat di 

empat kelurahan pada kecamatan Metro Utara kota metro telah 

melakukan beberapa kerjasama, melalui kegiatan pengabdian pada 

masyarakat dari UIN Raden Intan Lampung dan unsur-unsur terkain 

antara lain : 

a) Dinas Peternakan Kota metro. Keterlibatan Dinas peternakan  dan 

menindaklanjuti hasil penelitian dan pendampingan yang dilakukan 

oleh peneliti, selanjutnya dijadikan kebijakan pemerintah daerah 

untuk meningkatkan dan mengembangkan  jiwa wirausaha dan 

mengurangi kemiskinann menuju kesejahteraan serta mampu secara 

pasti untuk mencapai kamandirian masyarakat. 

b) Majelis Wakil Cabang  Nahdlatul Ulma Kecamatan Metro Utara . 

sebagai bentuk keterlibatan lembaga kemasyarakat Islam yang ada di 

setiap kecamatan  yang mamapu mendorong kegiatan keagaam yang 

berbasis komonitas budaya lokal. Dengan adanya kerjasama antara 

pihak MWC NU dengan peneliti yang difasilitas oleh pihak kampus 

(LP2M), maka sangat mendukung terhadap program pengentasan 

kemiskinan melui pedampingan pemeliharaan  ikan gurame,yang 

mampu meembangkitkan kemandirian ekonomi. 

c) Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama (LKK-NU) kota 

metro. LKK-NU Cabang Kota Metro (badan otonom organisasi 

kemasyarakatan Nahdhatul Ulama Cabang Nganjuk) yang selama ini 

menjadi mitra utama UIN Raden Intan Lampung  dalam kegiatan 

pendampingan komunitas. Bentuk keterlibatan LKK-NU Cabang 

Nganjuk adaalah membantu kegiatan dalam bentuk Program Dana 

infad dan sodaqoh untuk membantu peningkatan kesejahteraan  

subyek dampingan.  
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d) Lembaga keuangaan syariah BMT Atha Buana  IAIM NU Kota Metro 

yang setiap bulan romadon menambah  infaq induk  ikan gurame  dari 

hasil infaq dan shodaqoh nasabah  untuk memperkuat kemanirian 

ekonomi masyarakat di kecamatan Metro Utara kota metro. 

e) Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah NU Cabang Kota Metro sebagai 

membangun kerjasama sebagai upaya pembianaan yang telah 

dilakukan untuk membangun kemitraan usaha masyarakat sebagai 

upaya miningkatkan semangat berwirausaha di kalangan masyarakat. 

2. Strategi Yang Digunakan 

Untuk mewujudkan kondisi subyek dampingan yang diharapkan, maka 

perlu strategi dan metodologi dalam program pendampingan manajemen 

keuangan untuk peningkatan jiwa wirausaha dalam menetaskan 

kemiskinan para marbot di Metro Utara kota metroyaitu menggunakan 

Asset-Based Community Development (ABCD). ABCD merupakan 

sebuah pendekatan dalam pengembangan masyarakat yang 

mengupayakan terwujudnya sebuah tatanan kehidupan sosial dimana 

masyarakat menjadi pelaku dan penentu perubahan sosial (sosial 

transformation)yang disebut juga dengan Community-Driven 

Development (CDD).  Melalui pendekatan ABCD, dalam proses 

pendampingan di komunitas menempatkan subyek dampingan untuk 

mengetahui apayang menjadi kekuatan yang dimiliki serta 

segenappotensi dan aset yang dipunyai yang potensial untuk 

dimanfaatkan. Sebab dengan mengetahui kekuatan dan asset, diharapkan 

subyek dampingan mengetahui dan bersemangat untuk terlibat sebagai 

aktor dan oleh karenanya memiliki inisiatif dalam segala upaya 

terbebaskan dari keterjeratan rentenir. Untuk melaksanakan program 

pendampingan, maka langkah-langkah yang digunakan dalam kegiatan 
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pendampingan dengan pendekatan ABCD (Aseet Bassed Community 

Development), sebagai berikut: 

a. Inkulturasi. Proses pertemuan dengan subyek dampingan melalui  

kegiatan jamaah yasinan dan tahlilan sebagai wahana untuk berdiskusi 

dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terbentuk lama. 

b. To Descovery. Melakukan FGD dengan melakukan pendataan tentang 

alternatif pembuatan pakan dari ampas tahu dan daun talas. 

c. To Design. Perencanaan Pemahaman melalui pelatihan bersama  

dengan membuat pakan alternatif dan pendampingan komunitas 

komunitas 

d. To Define : Pemberdayaan masyarakat peternak gurame dengan 

meningkatnya pemaahaman , ketrampilan dan kemandirian. 

Adapun langkah-langkah dalam pendapingan pada masyarakat kelompok 

marbot melalui pemeliharaan  ikan gurame, dapat dlakukan sebagai 

berikut : 
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Dengan langkah-langkah yang terlah ditetapkan secara bersama sama 

antara fasilitator dengan subyek damping melalui kegiatan Forum Group 

Discussion (FGD), maka selanjutnya menentukan strategi yang telah 

dalaksanakan antara lain Strategi  pendampingan pada tahap pertama  

yang dilaksanakan, adalah kegiatan  melakukan soasialisasi  tentang 

peningkatan kemamapuan kewirausahaan dengan tujuan untuk mampu 

melaksanakan kemandirian ekonomi dengan mengumpulkan subyek 

dampingan secara kelompok (model pelatihan). 

B. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN 

1. Urgensi Pemberdayaan 

Konsep „pemberdayaan‟ adalah kata kunci. Pemberdayaan 

adalahsebuahproses dimana individu berjuang untuk mengurangi 

ketidakberdayaan danketergantungan pribadi dengan meningkatkan 

kendali atas hidupmereka.
40

 Pemberdayaan ini pada dasarnya tidak 

hanyaterbatas pada pemberdayaan masyarakat dalam arti kelompok, akan 

tetapi juga mencakuppemberdayaan individu. 

Nikijuluw (2001) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses perubahan 

dalam hubungan kekuasaan yang bersifat multidimensional dan saling 

terkait.
41

 Pemberdayaan pada dasarnya sebagai upaya peningkatan peluang 

dan pilihan dalam beberapa cara lintas domain sosial, hukum, dan 

ekonomi. Artinya, pemberdayaan merupakan kegiatan transformasional 

yang cukup penting bagi para aktifis dan pekerjas sosial, agar kerja 

                                                        
40 Hilman, y. A., & nimasari, e. P. (2018). Model program pemberdayaan masyarakat 

desa berbasis komunitas. Aristo, 6(1), 45–67. 
41 Nikijuluw, v. P. (2001). Populasi dan sosial ekonomi masyarakat pesisir serta strategi 

pemberdayaan mereka dalam konteks pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu. 

Bogor (id): pusat kajian sumberdaya pesisir dan lautan, institut pertanian bogor. 
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mereka transformasional.
42

 Pemberdayaan juga dianggap sebagai hasil 

penting dari pengembangan masyarakat.
43

 Maka bisa dipahami bahwa 

salahsatu unsur terpenting dalam pemberdayaan  masyarakat adalah, peran 

serta masyarakat sebagai pelaku dalam mengatur dan menjalankan 

agenda.
44

 

Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk pengabdian merupakan 

tanggung jawab moral, tanggung jawab intelektual dan sekaligus tanggung 

jawab sosial bagi kampus melalui para akademisi, terutama dosen. Selain 

itu, pemberdayaan merupakan bentuk pengabdian yang menjadi tugas dan 

kewajiban perguruan tinggi karena salah satu dharma dri tiga dharma yang 

harus dilaksanakan secara serius. 

Sementara itu, bagi masyarakat pemberdayaan menjadi penting karena ia 

menjadi sarana bagi mereka untuk mendapatkan pendampingan dan 

motivasi dalam melakukanperubahan dan peningkatan pengetahuan, taraf 

hidup dan kesejahteraan, baik individu maupun kelompok.15  Biasanya 

dalam sebuah wilayah tertentu ada sumber daya alam yang cukup, namun 

sumberdaya manusianya tidak kapabel untuk mengolahnya untuk 

peningkatankesjahteraa.
45

 Artinya dalam peberdadayan atau 

pendampingan bertujuan untuk menekan gap antara human resource 

sebagai sosial asset dengan sumber daya alam atau lingkungan  yang 

                                                        
42 Adams, r. (2003). Social work and empowerment. 
43Islam, m. R., & cojocaru, s. (2015). Advocacy for empowerment: a case of the learning 

disabled people in malaysia. Revista de cercetare si interventie sociala, 50, 38. 
44 Adamson, d., & bromiley, r. (2008). Community empowerment in practice. Lessons 

from communities first. 
45 Haris, a. (2014). Memahami pendekatan pemberdayaan masyarakat. Jupiter, 13(2). 
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ada.
46

 Dari berbagi kajian tersebut disinilah  pentingnya peran serta 

pengabdian pada masyarakat atau pemberdayaan dan pendampingan dari 

dunia kampus kepada masyarakat untuk menjembatani untuk 

meminimalisir dari gap tersebut. 

2. Langkah Pelaksanaan Pemberdayaan 

Sebuah program pemberdayaan diharapkan bisa berjalan secara efektif, 

efisien dan tercapainya target tujuan yang telah ditentukan. Ada beberapa 

langkah yang harus ditempuh dalam sebuah program pemberdayaan. 

Langkah-langah tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Membangun kesadaran dan komitmen 

Membangun kesadaran bersama dan komitmen bersama merupakan 

bentuk kesadaran yang perlu dibangkitkan pada proses pemberdayaan hal 

ini mamapu peningkatan kualitas diri dan kualitas hidup merupakan hal 

yang sangat penting penting yang harus dilakukan dalam proses 

dampingan. Dalam pemberdayaan, diperlukan tindakan berbasis pada 

kesadaran masyarakat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan 

ekonomi dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi. 

Penyuluhan yang berorientasi pada sasaran merupakan pendekatan yang 

sangat penting sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat secara 

bersama-sama. Dalam penempuh proses kesadaran dan kebersamaan yang 

tinggi  perlu dilakukan untuk membangkitkan semangat serta komitmen 

mereka, mendorong mereka untuk meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan tentang pemeliharaan  ikan gurame. Proses pembangunan 

kesadaran bagi komunitas  bisa dilakukan dengan cara melakukan diskusi-

                                                        
46 Winoto, Y., & rachmawati, t. S. (2017). Pemberdayaan masyarakat (community 

empowerment) melalui penyelenggaraan taman bacaan masyarakat (TBM). Dalam 

prosiding seminar nasional pendidikan fkip untirta (vol. 1). 
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dikusi dan tukar pendapat serta melakukan Focus Group Discussion 

(FGD) sederhana secara rutin. Artinya langkah ini dilakukan bersama 

dalam kelompok komunitas. 

b. Identifikasi masalah dan perencanaan 

Langkah selanjutnya yang ditempuh dalam pelaksanaan pemberdayaan 

adalah mengidentifikasi masalah.
47

 Identifikasi masalah ini dilakukan 

bersama antara pelaksana program dengan subyek pemberdayaan. 

Identifikasi masalah ini penting dalam rangka menentukan strategi dan 

teknik yang tepat dalam pelaksanaan program. 

Setelah identifikasi masalah dlakansakan, maka pelaksana program 

bersama dengan subjek pemberdayaan melakukan perencanaan program 

secara bersama. Perencanaan program sebagai suatu prosedur kerja 

bersama-sama masyarakat dalam upaya untuk merumuskan masalah dan 

upaya pemecahan yang mungkin dapat  dilakukan  demi  tercapainya  

tujuan  dan  sasaran  yang  ingin  dicapai.  

Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program jika dilibatkan 

dalam proses persiapan dan perencanaannya.
48

 Salah satu tujuan 

perencanaan program pemberdayaaan masyarakat secara partisipatif 

adalah menggali masukan, pendapat, usulan dan saran-saran dari 

masyarakat guna memperkuat dan mendukung program pemberdayaan 

masyarakat.24 Perencanaan ini harus dilakukan secara matang, agar target 

dan tujuan yang akan dicapai bisa tercapai secara efisien dan maksimal. 

                                                        
47 Putri, s. T., andriyani, s., salasa, s., & adikusuma, t. (2018) 
48

 Hilman, y. A., & nimasari, e. P. (2018). Model program pemberdayaan masyarakat 

desa berbasis komunitas. Aristo, 6(1), 45–67. 
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c. Memperkuat komunitas 

Bila subjek pemberdayaan adalah komunitas, maka memperkuat posisi 

dan optimalisasi peran komuntas harus ditempuh dalam pelaksanaan 

pemberdayaan. Langkah dalam rangka pengembangan 

organisasi/kelompok masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi dalam 

mendinamisasi kegiatan produktif masyarakat. selain itu, perlu 

pengembangan jaringan strategis antarkelompok/organisasi masyarakat 

yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat. 

Penguatan komunitas ini bisa dilakukan dengan strukturisasi atau bahkan 

restruktrisasi komunitas, agar sumber daya manusia yang ada bisa 

berperan maksimal sesuai dengan kapasitasnya dan sejalan dengan 

perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Hal ini  tentunya 

dilaksanakan dengan  melibatkan  semua komponen dan anggota 

komunitas.  

d. Mengoneksikan resource dengan source 

Pengoneksian antara sumber daya manusia dengan bahan yang tersedia 

merupakan bagian terpenting dalam sebuah program pemberdayaan. 

Bagian ini merupakan bagian inti dalam pelaksanaan pemberdayaan. 

Konektivitas antara source dan resource ini ditindaklanjuti dengan 

pelaksanaan program yang telah direncanakan
49

 . Untuk memperkuat 

konektivitas sumber daya manusia pada masyarakat yang terpenting 

adalah masyarakat jangan tercerabut dari akar buya yang ada pada 

lingkungan sebelumnya. 

                                                        
49 Andayani, Anak Agung Istri, Edhi Martono, dan Muhamad Muhamad. “Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan 

Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali).” Jurnal Ketahanan 

Nasional 23, no. 1 (2017): 1–16. 
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e. Evaluasi program 

Evaluasi merupakan bagian akhir dan terpenting dalam setiap program, 

termasuk  program  pemberdayaan.
50

 Evaluasi  pada umumnya,  dilakukan  

untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu program kegiatan atau 

proyek. Informasi ini biasanya berguna untuk pengambilan keputusan, 

seperti penyempurnaan lebih lanjut dari suatu kegiatan, atau penghentian 

suatu kegiatan proyek, atau penyebarluasan suatu gagasan yang mendasari 

suatu kegiatan yang sedang diujicobakan.
51

 Evaluasi bertujuan untuk 

menganalisis keberhasilan program berdasarkan perspektif pemberdayaan 

masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat 

benar-benar menjadi berdaya atau hanya bergantung pada program 

pemberdayaan. 

Evaluasi ini pada dasarnya tidak selalu dilaksanakan di akhir program. Ia 

bisa dijalankan secara berkala selama program pemberdayaan dijalankan. 

Evaluasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi permasalah yang ditemukan 

selama pelaksanaan program dan sekaligus mencari solusi yang tepat 

secara tepat. Dengan adanya evaluasi berkala ini maka pelaksanaa 

program akan berjalan semakin baik dan maksimal. 

 

3. Tujuan Program Pemberdayaan Komunitas 

Pemberdayaan setidaknya harus mencapai tiga tujuan pokok, peningkatan 

pengetahuan dan skill subyek pemberdayaan, peningkatan taraf hidup dan 

                                                        
50 Pulungan, n. V. A. (2015). Evaluasi program pemberdayaan pppa (program pembibitan 

penghafal al-qur‟an) daarul qur‟an terhadap pedagang kecil di ketapang kota tangerang. 
51 Nikijuluw, v. P. (2001). Populasi dan sosial ekonomi masyarakat pesisir serta strategi 

pemberdayaan mereka dalam konteks pengelolaan sumberdaya pesisir secara terpadu. 

Bogor (id): pusat kajian sumberdaya pesisir dan lautan, institut pertanian bogor. 
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kesejahteraan subyek pemberdayaan dan kemandirian hidup subyek 

pemberdayaan. Pencapaian tiga tujuan inti ini saling terkait sama lain, 

hanya saja tujuan pertamamerupakan  tujuan  paling  urgen  diantara  

ketiganya.  Tiga  tujuan  tersebut  juga tersusun secara hirakis diagram. 

a. Peningkatan pengetahuan dan Skill subyek pemberdayaan 

Subyek pemberdayaan dalam sebuah program pemberdayaan tidak 

selalu pada posisi “gelas kosong”. Artinya mereka bukanlah individu 

atau kelompok yang sama sekali tidak memeliki pengetahuan dan skill 

sama sekali. Berdasarkan hal ini, maka tujuan yang pertama kali harus 

tercapai adalah adanya peningkatan kapasitas diri, pengetahuan dan 

keterampilan subyek pemberdayaan. Meskiipun kegiatan utama 

program pemberdayaan misalnya pada pemberdayaan dalam bidang 

ekonomi, namun tujuan utama yang pertama kali harus dicapai 

bukanlah peningkatan pendapatan, akan tetapi peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan.31 

Tujuan untuk menjadikan subyek  pemberdayaan  menjadi individu 

atau kelompok yang well-educated sesuai dengan kapasitas mereka. 

Bila tujuan ini tercapai, maka subyek pemberdayaan akan bisa 

menyesuaikan diri dengan kehidupan dan problem yang dihadapi di 

lain waktu atau di lain tempat. 

b. Peningkatan  kualitas hidup komunitas 

Program pemberdayaan umumnya tidak jauh dari kegiatan ekonomi 

yang target dan tujuannya adalah adanya peningkatan kualitas hidup 
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subyek pemberdayaan.
52

 Subyek pemberdayaan dalam sebuah 

perogram pemberdayaan biasanya ditentukan dengan berbagai 

pertimbangan kriteria yang intinya mereka perlu dan segera 

didampingi dan diberdayakan. Pertimbangan umum biasanya kondisi 

pengetahuan dan ekonomi yang berada di bawah standar rata-rata. 

Subyek pemberdayaan biasanya adalah masyarakat miskin, khususnya 

masyarakat masikin dalam kategori “miskin absolut”. Pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat adalah pendekatan dalam program 

pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan 

orang-orang di daerah tertentu. Ini juga merupakan strategi untuk 

menjangkau dan melibatkan desa dan masyarakat dalam proses 

membangun kehidupan mereka sendiri, yang akibatnya akan berkontribusi 

pada kemajuan nasional. Ini juga merupakan gerakan yang terkait dengan 

pemerintah lokal untuk mempromosikan kondisi kehidupan yang lebih 

baik bagi seluruh masyarakat dengan partisipasi aktif, dan inisiatif yang 

mungkin dari masyarakat .
53

 

Program pemberdayaan harus dapat membawa perubahan bagi kehidupan 

subyek pemberdayaan. Pemberdayaan dalam kegiatan ekonomi 

diharapkan mampu menjadi sarana peningkatan produktivitas kinerja, 

karya dan pendapatan mereka.
54

 Dengan adanya peningkatan produktivitas 

                                                        
52 Winoto, Y., & rachmawati, t. S. (2017). Pemberdayaan masyarakat (community 

empowerment) melalui penyelenggaraan taman bacaan masyarakat (TBM). Dalam 

prosiding seminar nasional pendidikan fkip untirta (vol. 1). 
53 Putri, s. T., andriyani, s., salasa, s., & adikusuma, t. (2018) 
54 Sukmaraga, p., & hayati, b. (2011). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, 

pdrb per kapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi 

jawa tengah (phd thesis). Universitas diponegoro. 
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kerja dankarya maka akan dapat meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan. 

c. Kemandirian hidup subyek pemberdayaan 

Kemandirian  hidup  subyek  pemberdayaan  merupakan  tujuan  akhir 

dan sekaligus menjadi target yang harus dicapai. Untuk 

menghindarkan mereka dari ketergantungan terhadap palaksana 

program, lingkungan dan ketergantungan terhadap pemberi bantuan, 

terutama dari pemerintah maun non pemerintah.
55

 Artinya, 

pemberdayaan yang dilakukan dengan menggunakan kerjasama 

dengan pihak lain diluar komunitas seperti Lembaga Keuangan 

Syariah (BMT), Lembaga sosial kemasyarakatan yang mampu  

mendorong membuat mereka mandiri dan pada akhir terlepas dari 

bantuan  atau tidak tergantung pada pemberian.
56

 Dengan adanya 

kemandirian hidup, maka subyek pemberdayaan siap untuk “dilepas” 

oleh pelaksana program dan diharapkan mereka mampu melanjutkan 

program atau membuat kreasi dan inovasi program baru sesuai 

dengan kemampuan dan kebutuhan yang mereka dapatkan selama 

program pemberdayaan. 

C. Pemberdayaan Bertempat Di Kota Metro 

Pemberdayaan masyarakat di Kota Metro melalui pemberdayaan ekonomi, 

pengembangbiakan  ikan gurame difokuskan di Kota Metro, khususnya 

                                                        
55 Trijono, l. (2001). Strategi pemberdayaan komunitas lokal: menuju kemandirian 

daerah. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, 5(2), 215–235. 

56 Trijono, l. (2001). Strategi pemberdayaan komunitas lokal: menuju kemandirian 

daerah. Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik, ibid. 
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Metro Utara pada empat kelurahan dengan berbagai pertimbangan dan 

alasan. Alasan yang paling fundamnetal sebagai berikut: 

1. Adanya Komunitas 

Semua dimensi kehidupan manusia telah dilanda globalisasi yang 

dicirikan oleh kehidupan yang semakin individualistis, ikatan-ikatan 

makin longgar, dan tergerusnya modal sosial. Diperlukan langkah strategis 

untuk Menumbuh kembangkan dan menguatkan modal sosial bangsa.
57

 

Penguatan ini akan efektif bila dilakukan melalui sebuah komunitas. 

McMillan dan Chavis Menegaskan bahwa komunitas merupakan 

kumpulan yang terdiri dari para anggotanya yang memiliki rasa saling 

memiliki, terikat diantara satu dan lainnya dan percaya bahwa kebutuhan 

para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen untuk 

terus bersama-sama . 

Sebuah komunitas, menurut Mc.Millan harus memenuhi unsur-unsur 

sebagi berikut, pertama, keanggotaan (membership). Dalam konteks 

komunitas, keanggotaan merupakan ikatan yang menimbulkan perasaan 

memiliki atau berbagi rasa keterkaitan pribadi dalam kelompok  yang 

terorganisir. 

Individu yang bergabung dalam komunitas yang digambarkan di mana 

individu adalah anggota bagian dari komunitas tersebut.
58

 Anggota sebuah 

komunitas harus dapat bekerjasama dengan anggota lainnya, mempunyai 

rasa memiliki yang kuat, serta menjaga proporsionalitas di saaat 

                                                        
57 Adamson, d., & bromiley, r. (2008). Community empowerment in practice. Lessons 

from communities first. 
58 Hardiyanti, r. (2012). Komunitas jilbab kontemporer “hijabers” di kota makassar. 

Makassar: skripsi. Program sarjana fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas 

hasanuddin. 
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kepentingan komunitas bersentuhan dengan kebebasan individu  dengan 

berpedoman dengan apa yang telah disepakati bersama-sama. 

Kedua, pengaruh (influence). Pengaruh dalam konteks komunitas adalah 

konsep dua arah yang mencakup pengaruh anggota atas grup dan timbal 

balik mempengaruhi kelompok terhadap anggota individualnya. Pada 

tingkat pribadi, pengaruh adalah “rasa”  mampu untuk mengakui nilai dan 

pendapat anggota lain dan bereaksi terhadapnya. Tanpa elemen 

pengaruhnya, anggota dalam suatu komunitas akan merasa kurang 

termotivasi untuk berpartisipasi dalam komunitas, karena seringkali orang 

tertarik pada komunitas yang menawarkan mereka kesempatan untuk 

merasa berpengaruh. 

Ketiga, pemenuhan kebutuhan (fulfillment of needs). Pemenuhan 

kebutuhan berarti bahwa perilaku dan kebutuhan yang dianggap oleh 

masyarakat sebagai konstruktif diperkuat dan dihargai, sementara perilaku 

yang tidak diinginkan dihukum.41 Pemenuhan kebutuhan dalam konteks 

ini tidak terpaku pada kebutuhan materiil, akan teteapi lebih difokuskan 

pada kebutuhan immateriil. Pemenuhan kebutuahan dalamkomunitas 

antara lain meliputu rasa saling percaya, saling menghargai, rasa 

persatuan, kebersamaan dan rasa nyaman berada dalam kelompok. 

Keempat, koneksi emosional bersama (shared emotional connection). 

Hubungan emosional bersama untuk menjadi komunitas sejati, yaitu 

sebagai anggota komunitas yang kuat. Kelompok komunitas semacam ini 

adalah mereka yang menawarkan cara-cara positif kepada anggota untuk 

berinteraksi, peristiwa penting untuk dibagikan dan cara untuk 

menyelesaikannya secara positif, peluang untuk menghormati anggota, 
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peluang untuk berinvestasi dalam komunitas, dan peluang untuk 

mengalami ikatan spiritual antar anggota.
59

 

2. Ketersediaan Modal Sosial 

Istilah 'modal sosial' telah menjadi subyek minat dan perdebatan  besar 

dalam literatur pembangunan. Ini telah diuraikan begitu luas sehingga 

sangat sulit untuk menjelaskan konteks teoretisnya secara singkat.
60

 Modal 

sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, 

tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal 

nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam 

modal sosial termasuk kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta 

hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga 

yang membentuk suatu kelompok sosial.Secara umum, modal sosial 

merupakan sumberdaya bersama yang digunakan untuk kepentingan 

bersama.
61

 

Persatuan dan kuatnya budaya gotong-royong saling membantu yang 

hidup di masyarakat Kec.Metro Utara merupakan modal fundamental 

untuk pemberdayaan mereka, khususnya yang menjadi subyek 

pemberdayaan. Budaya dan kearifan lokal yang mereka pegangi dan 

laksanakan menjadi kontribusi besar bagi pemberdayaan masyarakat 

subyek pemberdayaan. Karena pada dasarnya modal sosial merupakan 

                                                        
59 Winoto, Y., & rachmawati, t. S. (2017). Pemberdayaan masyarakat (community 

empowerment) melalui penyelenggaraan taman bacaan masyarakat (TBM). Dalam 

prosiding seminar nasional pendidikan fkip untirta (vol. 1). 
60 Pranadji, t. (2016). Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan 

dalam pengelolaan agroekosistem lahan kering (studi kasus di desa-desa (hulu das) ex 

proyek bangun desa, kabupaten gunungkidul dan ex proyek pertanian lahan kering, 

kabupaten boyolali). Jurnal agro ekonomi, 24(2), 178–206. 

61 Pranadji, t. (2016). Ibid. 
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sumbangan lokal penting yang mengarah ke pembangunan lokal 

Masyarakat empat kelurahan  sudah membuka pintu kerjasama untuk 

membagun masyarakat, baik terkait pengetahuan ilmu peternakan, 

maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kemandirian ekonomi 

menuju sejahtera bersama. 

Persatuan di antara jamaah dan antara jamaah yasinan dan jamaah 

pengajian di kecamatan Metro Utara merupakan jaringan sosial yang dapat 

memperkuat subyek pemberdayaan. Hal ini akan memnjadi modal bagi 

pemberdayaan masyarakat. Karena jaringan sosial merupakan bagian 

yangsangat penting dalam komponen modal sosial. Putman menegaskan 

bahwa jaringan sosial bagian penting dari modal sosial yang menjadi “fitur 

organisasi sosial” yang di dalamnya memuat norma, dan kepercayaan 

sosial yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk saling 

menguntungkan.
62

 

Tujuan luas modal sosial adalah untuk mengamankan komunitas berbasis 

aset, yang   merupakan   pendekatan   yang   relatif   baru   untuk   

menjaga danmengembangkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan 

danpembangunan. Proses ini membantu menggabungkan masalah 

lingkungan, ekonomi, sosial, demografi, teknologi, politik dan lainnya 

dengan memberdayakan masyarakat.Inilah yang menjadi salah satu alasan 

penting kami malaksanakan pemberdayaan di tengah masyarakat yang 

memiliki karakteristik sebagai modal sosial. 

                                                        
62 Al fatta, h. (2007). Analisis dan perancangan sistem informasi untuk keunggulan 

bersaing perusahaan dan organisasi modern. Penerbit andi. 
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3. Adanya masyarakat miskin kota 

Kecamatan Metro Utara, khususnya kelurahan Karangrejo merupakan 

salah satu Kelurahan yang paling tertinggal di Kota Metro bila 

dibandingkan dengan kelurahan lainnya. Masyarakat yang mendiami 

kelurahan ini umumnya dalah petani dan buruh, umumnya  buruh pabrik 

yang ada di wilayah kecamatan Metro Utara. 

Bentuk mata pencaharian dengan menjadi buruh dan bertani tidak dapat 

dijadikan pemenuhan standar kehidupan masyarakat kota. Artinya, bila 

dinilai, pada dasarnya pendapatan mereka tidak setara dengan pengeluaran 

mereka. Terlebih Kota Metro merupakan salah satu kota yang ada di 

propinsi Lampung, di mana harga komoditas dan kebutuhan masyarakat 

cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga di desa-desa. 

Masyarakat yang menjadi subyek pemberdayaan ini adalah masyarakat 

miskin yang memang perlu untuk diberdayakan. Umumnya mereka dapat 

membangun rumah karena mendapatkan fasilitas dana bedah rumah dari 

pemerintah Kota Metro. Meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi, 

komitmen mereka untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan 

cukup tinggi. Semangat mereka untuk bekerja cukup kuat. Hal inilah yang 

sebenarnya penting dan urgen dalam pemberdayaan masyarakat .
63

 

Subyek pemberdayaan dalam pemberdayaan masyarakat kota umumnya 

adalah masyarakat miskin, demikian juga dengan pemberdayaan yang 

dilakukan ini. Namun, demikian, masyarakat kurang mampu yang ada di 

                                                        
63 Makmur, s. (2008). Pemberdayaan sumber daya manusia dan efektifitas organisasi: 

kajian penyelenggaraan pemerintahan desa. Rajawali pers. 
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empat kelurahan Metro Utara Kota Metro bukanlah masyarakat kurang 

mampu urban tetepi mereka adalah penduduk kolonial di empat kelurahan 

tersebut.Bila dikategorikan, mereka termasuk kategori miskin relatif. 

Kemiskinan relatif ditafsirkan dalam kaitannya dengan standar kehidupan 

masyarakat yang berlaku, mengakui secara eksplisit kesalingter gantungan 

antara garis kemiskinan dan seluruh distribusi pendapatan. 

Subyek pemberdayaan ini tidak dikategorikan sebagai urban poverty, yang 

biasanya kehidupannya lebih memprihatinkan. Biasanya kemiskinan yang 

dialami oleh kaum urban cukup menyedihkan. Mereka hidup tanpa akses 

ke tempat penampungan yang memadai, air bersih, dan sanitasi dasar. 

Selain itu, Kerimbunan dan degradasi lingkungan membuat kaum miskin 

kota sangat rentan  terhadap penyebaran penyakit. Mereka tinggal di 

kawasan kumuh. Tanpa kepemilikan lahan atau penguasaan lahan, mereka 

menghadapi ancaman penggusuran terus- menerus. Keadaan semacam ini 

tidak dialami oleh subyek pemberdayaan pemberdayaan ini. Mereka masih 

hidup laak dannormal, hanya saja kebutuhan dasar dan pendidikan tidak 

terpenuhi secara maksimal. 

Kemiskinan umumnya dipahami sebagai aspek status sosial yang tidak 

setara, hubungan sosial yang tidak setara, dialami sebagai pengucilan 

sosial, ketergantungan, dan berkurangnya kapasitas untuk berpartisipasi 

atau untuk mengembangkan hubungan yang bermakna dengan orang lain 

dalam masyarakat.Masyarakat miskin kota biasanya diidentikan dengan 

masyarakat urban, atau biasa disebut dengan istilah urban poverty. 
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D. Pemberdayaan dengan Pembudidayaan Ikan Gurame 

Peberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Pengabdian 

Lembaga Penelitian dan  Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  UIN 

Raden Intan Lampung  adalah pengembangbiakkan ternak berupa  ikan 

gurame. Modal yang diberikan untuk kegiatan ekonomi subyek atau 

masyarakat dampingan adalah induk  ikan gurame. Pemberian modal awal 

berupa induk  ikan gurame ini diharapkan, paling lambat satu tahun 

setelah penyerahan kepada pemelihara,  ikan gurame tersebut sudah 

berkembang biak. Dengan demikian akan mempunyai nilai ekonomis dan 

menjadi penghasilan bagi pemelihara sebagai subyek pemberdayaan. 

Pihak LPPM UIN Raden Intan Lamapung  membuat kriteria bagi marbot 

sebagai subyek pemberdayaan yang paling berhak untuk menjadi 

pemelihara pertama. Kriteria tersebut antara lain, kondisi ekonomi subyek 

pemberdayaan lebih rendah, mempunyai komitmen lebih tinggi dan 

pertimbangan yang penting adalah subyek pemberdayaan mempunyai 

anak yang sedang menempuh pendidikan, khususnya pendidikan formal, 

sekolah atau kuliah.
64

 

1. Strategi pelatihan pemahaman  dan penguatan komunitas 

a. Mengadakan pelatihan terprogram 

Goal :Menguatnya pemahaman peternak ikan air kolam 

Purpose : Partisipasi semua komponen Stakeholders 

Output-1 :Terbangun komunikasi yang efektif dalam penguatan         

peternak tentang pemeliharaan ikan kolam (gurame). 

 

                                                        
64 Sukmaraga, p., & hayati, b. (2011). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, 

pdrb per kapita, dan jumlah pengangguran terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi 

jawa tengah (phd thesis). Universitas diponegoro. 
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Tabel 1. Tabel Strategi pelatihan 

No 
Kagiatan dan Sub 

Kegiatan 
Target Indikator Kegiatan Personel 

Alat 

verifikasi 

A Membangun dan 

mendesain forum-

forum yang dapat 

mendorong 

terwujudnya 

komunikasi yang 

efektif pembedayaan 

peternak ikan kolam  

gurame dan lele 

Menghasilkan 

komunikasi yang 

efektif  

pemberdayaan 

peternak ikan air 

kolam dengan 

pembuatan pakan 

alternatif 

Adanya kegiatan 

dan komunikasi 

yang melibatkan 

pihak-pihak terkait 

tentang pembuatan 

pakan alternatif 

penganti pakan ikan 

kemasan 

Juli  2019 Fasilitator, 

peneliti, CO, 

perekam 

proses 

Fieldnote, 

laporan hasil, 

dokumentasi 

foto dan 

video 

A.1. Diskusi dengan 

tokoh masyarakat 

tentang penguatan 

peternak ikan 

gurame dan lele 

dengan pakan 

buatan 

Membangun 

kesadaran pada 

tingkat  informan 

tentang pentingya 

pembuatan pakan 

alternatif 

Terbangunnya 

pemahaman tentang 

pembuatan pakan 

ikan alternatif 

Agustus 2019 Fasilitator, 

peneliti, CO, 

FGD,perekam 

proses 

Fieldnote, 

laporan hasil, 

dokumentasi 

foto dan 

video 

A.2. Diskusi dengan 

elemen masyarakat 

Islam ,tentang 

Pemeliharaan ikan 

kolam dengan pakan 

buatan 

Membangun 

kesadaran tentang 

maat pembuatan 

pakan ikan 

alternatif 

Adanya kegiatan 

dan komunikasi 

pembuatan pakan 

alternatif. 

Agustus  

2019 

Fasilitator, 

peneliti, CO, 

perekam 

proses 

Fieldnote, 

laporan hasil, 

dokumentasi 

foto dan 

video 

A.3. Diskusi dengan 

semua elemenStake 

holders fokus tugas 

dan fungsi tetang 

pemanfaatan 

pekaranagn  dan 

pemeliharaan ikan 

air kolam dengan 

pakan buatan 

Membangun 

kesadaran tentang 

Pemeliharaan ikan 

air kolam  

Adanya kegiatan 

dan komunikasi 

dalam lingkup yang 

lebih luas tentang 

pentingnya usaha 

tambahn dengan 

memanfaatkan 

halaman /lahan 

kosong 

Agustus 2019 Fasilitator, 

peneliti, CO, 

perekam 

proses 

Fieldnote, 

laporan hasil, 

dokumentasi 

foto dan 

video 

A.4. Academic Review Menghasilkan 

rumusan tentang 

pembuatan pakan 

ikan alternatif 

Adanya konsep 

strategis 

Pemeliharaan ikan 

kolam. Dengan 

makanan alternatif. 

Agustus 2019 Fasilitator, 

peneliti, CO, 

perekam 

proses 

Fieldnote, 

laporan hasil, 

dokumentasi 

foto dan 

video 
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Dari perencanaan yang matang dan dimulai dari pelatihan yang 

terprogram, kemudian dilakukan praktek yang dibimbing oleh narasumber 

yang kompeten, serta pelaksanaan FGD,
65

 yang terprogram antara 

komunitas, narasumber dan pihak LP2M UIN Raden Intan Lampung, 

maka dihasilkan tiga kegiatan  yang mampu menghasilkan kompetensi dan 

beberapa penguatan komunitas dari hasil proses pendampingan: 

2. Penguatan pendampingan 

a. Komunitas memiliki pengetahuan tentang teknologi tepat guna dan  

pemahaman tentang perhitungan secara ekonomi  penetapan harga 

pokok ikan gurame, yaitu perbandingan antara harga pokok produksi 

dengan harga jual per 1 Kg Gurame. 

b. Komunitas memiliki pemahaman tentang pakan alterenatif terdiri dari 

ampas tahu , 
66

“1). Ampas tahu terdapat kandungan gizi, yaitu protein 

(23,55), lemak (5,54), karbohidrat (26,92),abu (17,03), serat kasar 

(16,5), dan air (10,4), 
67

,
68

 2). Sampah ikan asin mengandung energi 

193 kilokalori protein, 42 gram ,lemak 1,5 gram kalsium 200 

mmg,vitamin A dan vitamin B1 dan 3). bakatul serat,karbohidrat, 

lemak dan vitamin mineral, 4). Ikan asin, Ikan Asin Kering 

mengandung energi sebesar 193 kilokalori, protein 42 gram, 

karbohidrat 0 gram, lemak 1,5 gram, kalsium 200 miligram, fosfor 

300 miligram, dan zat besi 3 miligram.  Selain itu di dalam Ikan Asin 

                                                        
65Astridya Paramita dan Lusi Kristiana, “Teknik Focus Group Discussion Dalam 
Penelitian Kualitatif,” Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 16, no. 2 Apr (2013). 
66Maita Atmi Nastiti, “Pengaruh konsentrasi natrium metabisulfit (Na2S2O5) dan suhu 

pengeringan terhadap karakteristik tepung ampas tahu,” Jurnal Bioproses Komoditas 

Tropis 2, no. 2 (2014): 100–106. 
67Dwi Linna Suswardany dan Yuli Kusumawati, “Peran Efective Microorganism-4 (EM-

4) dalam meningkatkan kualitas kimia kompos ampas tahu,” 2006. 
68

Hafni RAHMAWATI, “Karakterisasi gelatin hasil ekstraksi kulit segar dan kering dari 

beberapa jenis ikan air laut dan tawar” (PhD Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2008). 
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Kering juga terkandung vitamin A sebanyak 0 IU, vitamin B1 0,01 

miligram dan vitamin C 0 miligram.  Hasil tersebut didapat dari 

melakukan penelitian terhadap 100 gram Ikan Asin Kering, dengan 

jumlah yang dapat dimakan sebanyak 70 %. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pakan ternak  ikan gurame (ampas tahu, ikan asin, daun 

talas) 

Pakan alternatif ikan gurame bisa Anda buat dari sisa limbah pertanian, 

limbah industri rumah tangga dan lainnya. Pakan alternatif ikan gurami ini 

terdapat dua jenis secara umumnya, yaitu berasal dari tumbuhan (nabati) 

dan juga berasal dari hewan (hewani). 

3. Ketersediaan bahan baku  

Bahan pakan alternatif ,didapaatkan dari lingkungan sekitar komunitas 

berada, 1). Daun talas berada di lingkan masyarakat dengan tahapan 

menanan di pekarangan , 2). Apas tahu memanfaatkan limah pengusaha 

tahu yang dpat didaur ulang menjadi bahan makanan ikan gurame, 3).Ikan 
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asin sampah mudah didapat di pasar pagi dengan harga murah,3).Tepung 

dedak padi yangmudah didapatkan. 

Bahan baku makanan ikan gurame siap tersedia di masyarakat pedesaan 

dan pinggiran kota , yitu daun talas, daun talas diberikan sebagai pakan 

nabati ikan gurame. Daun talas memiliki kandungan proteiin dan vitamin 

yang sangat tinggi, protiin berfungsi sebagai nutrisi bagi ikan gurame, 

selain itu kandungan vitamin pada daun talas mampu melengkapi 

persediaan  bahan makanan untuk ketahanann ikan dari serangan penyakit 

serta menambah nafsu makan ikan gurame sehingga mampu untuk tumbuh 

secara sehat dan baik  serta memiliki bobot yang tinggi. Memanfaatkan 

tumbuhan sebagai makanan alternatif sekaligus memberikan menanaman 

pengetahuan untuk budidaya ikan secara organik pada budidaya perairan.  

Pelapuakan pada daun talas dalam air mampu menetralisisr berbagai 

bahan yang tidak dikehendaki dalam air kolam sera menambah unsur 

organik yang mampu membuat pengikatan unsur-unsur aalami seperti 

unsur Nitrogen Udara.Selain itu juga, aktivitas mikroorganisme pengurai 

dan juga organisme parasit penyakit ikan dapat berkembang baik sehingga 

mampu menguragi tingkat serangan hama dan penyakit pada ikan gurame 

yang dibudidayakan. Daun talas juga memiliki getah yang mampu 

dijadikan sebagai penyembuh luka pada ikan gurame  dan mampu sebagai 

pengikat kotoran yang ada dalam kolam. Dari hasil penelitian di jepang 

ditemukan bahwa getah talas dapat berubah menjadi enzim , sebagaimana 

kita ketahu bahwa sebagian besar pemanfaatan enzim ini mampu dijadikan 

ksalisator yang mempercepat raksi penguraian makanan dalam tubuhdan 

pembentukan senyawa lain yang dijadikan sebagai energi tambahan. 
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Pembudidayaan ikan air tawan seperti gurame dengan memanfaatkan 

pakan daun talas juga mampu memberikan atau menghasilkan keunggulan 

dari kuwalitas ikan yang dihasilkan, yaitu ikan dengan produk organik 

yang tentunya inimampu memberikan pilihan pada masyarakat yang 

memanfaatkan hasil panen ikan gurame yang sehat dengan rendah 

kolesterol. Kolesterol merupakan penyakit sangat bahaya bagi tubuh 

manusia karena mampu membuat darah yang mengental dan pada 

akhirnya membentuk penyubatan sehingga darah tidak lancar dan 

mengalami struk penyakit yang mematikan. Hasil ikan gurame organik 

inimampu meningkatkan nilai jual karena bebeas bahan kimia sintetis. 

 

Gambar 7. Bahan Pakan Alternatif Gurame yang berasal dari 

tumbuhan talas 

Ikan gurame merupakan salah satu jenis ikan yang memeliki masa 

pertumbuhan tergolong lambat, sehingga perlu adanya Makanan ikan 

gurame yang tepat, agar cepat tumbuh besar. Tidak dipungkiri, faktor 

pemberian makanan atau asupan protein nabati dan hewani yang seimbang 
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ini sangat penting.Ikan gurame merupakan salah satu jenis ikan yang 

memeliki masa pertumbuhan tergolong lambat, sehingga perlu adanya 

Makanan ikan gurame yang tepat, agar cepat tumbuh besar. Tidak 

dipungkiri, faktor pemberian makanan atau asupan protein nabati dan 

hewani yang seimbang ini sangat penting. 

 

Gambar 8. Bahan pakan dari ampas tahu dikeringkan Ampas Tahu 

Tahu bagi masyarakat Indonesia sering digunakan untuk keperluan lauk-

pauk sehari-hari, itu dikarenakan ampas tahu memiliki kandungan nilai 

gizi yang tinggi terutama protein. Tahu sendiri terbuat dari kacang kedelai 

yang digiling dan direbus dan memiliki nilai protein nabati yang tinggi. 

Bagian kedelai yang tidak dapat diolah menjadi tahu dinamakan ampas 

tahu. Ampas tahu pada dunia industri tidak sedikit menjadi masalah, itu 

dikarenakan ampas tahu ini merupakan limbah industri. Meskipun sering 

dianggap sebagai limbah industri, ternyata ampas tahu dapat diolah 

menjadi bahan makanan lainya dan pakan bagi ikan gurame. Khususnya, 

pengolahan ampas tahu menjadi pakan ikan gurame menggunakan 

fermentasi sehingga dalam seminggu ampas tahu mengandung alkohol. 
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Ampas tahu memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika ampas tahu tersebut 

diolah lebih lanjut. Ampas tahu dapat dioleh menjadi kerupeuk ampas 

tahu, oncom sampai bahan pakan ternak. Hal ini dkarenakan kandungan 

gizi terutama protein pada ampas tahu masih tinggi. Protein sangat di 

butuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan, energi dan lain-lain. 

Pengolahan ampas tahu sebagai bahan dasar pakan buatan untuk ikan 

gurame, saat ini sedang dikebangkan dan diterapkan pada budidaya ikan 

gurame, khususnya budidaya gurame organik. Selain memiliki kandungan 

protein yang tinggi dan harganya yang murah segingga dapat menekan 

biaya produksi. 

Pembuatan pakan ikan gurame dari ampas tahu melalui proses fermentasi. 

Proses fermentasi adalah proses penguraian struktur bahan organik dan 

pengawetan suatu bahan dengan bantuan fungi(jamur) atau cendawan dan 

bakteri. Selain menguraikan bahan oranik, hasil fermentasi juga 

menghasilkan alkohol. Kandungan alkohol yang dihasilkan pada proses 

fermentasi ampas tahu lebih kecil dibandingkan ka dungan alkohol pada 

fermentasi anggur, beras ketan dan bahan lainnya. 

Kandungan alkohol yang terdapat pada ampas tahu meiliki kelebihan dan 

kekurangan, kekurangannya adalah  tidak boleh diberikan pada organisme 

yang akan dijadkan indukan maupun calon induk. Hal ini akan 

menetralkan gonad sang calon induk. Kelebihannya dapat digunakan 

sebagai bahan kimia alternatif pengganti hormon tirosin untuk proses 

sexreversal.  

Pemberian pakan ampas tahu menurut penelitian terbaru hanya dapat 

menyamakan pertumbuhan ikan sekitar 80%. Pemberian pakan ampas 
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tahu merupakan pakan pokok dalam budidaya, sedangkan untuk pakan 

tambahan digunakan pakan buatan pabrik. Pakan berbahan dasar ampas 

tahu memiliki banyak kelebihan diantaranya, mengurangi dampak 

pencemaran lingkungan, mengurangi biaya produksi budidaya dan sebagai 

bahan alternatif yang aman untuk proses sexreversal. Pengembangan dan 

pemenfaatan ampas tahu sebagai bahan dasar pakan ikan gurame perlu 

adanya perhatian pemerintah kepada masyarakat dan industri tahu. 

Perhatian tersebut dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan. 

4. Nilai Gizi Ampas Tahu 

Ampas tahu memiliki nilai gizi yang lebih baik dibandingkan dengan 

kacang kedelai, nilai proten ampas tahu lebih tinggi dari pada protein biji 

kacang kedelai dalam keadaan metah, hal ini dikarenakan nilai protein 

akan lebih tinggi ketika kedelai telah dimasak. Ampas tahu juga 

mengandung unsur-unsur mieral mikro dan makro yaitu Fe 200-500 ppm, 

Mn 30-100 ppm, Cu 5-15 ppm, Co<1 ppm dan Zn >50 ppm. 

 

Gambar 9. Bahan Pakan dari ikan asin sampah 
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Untuk menekan biaya dalam pemeliharaan ikan gurame, anda dapat 

memanfaatkan daun-daun sebagai pakan tambahan. Makanan ini dapat di 

tambahkan karena sifat ikan gurami yang omnivora.Anda dapat 

menambahkan daun-daunan yang dapat di tanam di sekitar kolam. Seperti 

daun santhe. Daun santhe ini memiliki bentuk mirip daun talas. Daun 

tersebut yang memiliki ciri yang menonjol daunya, yang tegak keatas 

lurus dengan tangkainya, Selain daun santhe, ada juga daun talas. Yang 

umbi nya dapat di manfaatkan untuk dimakan. Sedangkan daunnya cukup 

digemari ikan gurame. 

5. Pendampingan komunitas 

Subyek pemberdayaan dalam sebuah program pemberdayaan tidak selalu 

pada posisi “gelas kosong”. Artinya mereka bukanlah individu atau 

kelompok yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan dan skill sama 

sekali.
69

Ada beberapa keterampilan yang didapatkan 1) Peningkatan 

kapasitas diri, 2) Keterampilan subyek pemberdayaan dengan pembuatan 

pakan alternatif ampas tahu, ikan asin dan daun talas diramu menjadi 

bentuk butiran pakan ikan. 3) Pemberdayaan dalam bidang ekonomi, 

namun tujuan utama yang pertama kali harus dicapai bukanlah 

peningkatan pendapatan, akan tetapi peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan. 

Dalam upaya menjadikan subyek  pemberdayaan  menjadi individu atau 

kelompok yang well-educated sesuai dengan kapasitas kelompok.Hal ini 

dilakukan untuk mendorong komunitas subyek pemberdayaan bisa 

                                                        
69Hamidah Yusak Maryunianta dan M. Jufri, “(Kasus: Desa Pulau Sembilan, Kecamatan 

Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat).,” Journal On Social Economic Of Agriculture 

And Agribusiness 3, no. 4 (2014). 
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menyesuaikan diri dengan kehidupan dan problem yang dihadapi di lain 

waktu atau di lain tempat.
70

 

Program pemberdayaan umumnya tidak jauh dari kegiatan ekonomi yang 

target dan tujuannya adalah adanya peningkatan kualitas hidup subyek 

pemberdayaan. Siti Hudaidah dan Maulid Wahid Yusup, “Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Pengembangan Budidaya Ikan Lele Teknologi 

Bioflok di Kelurahan Pinang Jaya, Bandar Lampung, Lampung,” Sakai 

Sambayan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 1, no. 1 (2017): 17–22. 

Subyek pemberdayaan dalam sebuah program pemberdayaan biasanya 

ditentukan dengan berbagai pertimbangan kriteria yang intinya mereka 

perlu dan segera didampingi dan diberdayakan. Pertimbangan umum 

biasanya kondisi pengetahuan dan ekonomi yang berada dibawah standar 

rata-rata. 

Subyek pemberdayaan biasanya adalah masyarakat miskin, khususnya 

masyarakat miskin dalam kategori“miskin absolut”.Pemberdayaan dan 

pengembangan masyarakat adalah pendekatan dalam program 

pembangunanyang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kehidupan 

orang-orang di daerah tertentu.
71

 Ini juga merupakan strategi untuk 

menjangkau dan melibatkan desa dan masyarakat dalam proses 

membangun kehidupan mereka sendiri, yang akibatnya akan berkontribusi 

pada kemajuan nasional. Ini juga merupakan gerakan yang terkait dengan 

pemerintah lokal untuk mempromosikan gemar makan ikan bagi seluruh 

                                                        
70“Budi daya ikan air tawar: ikan gurami, ikan nila, ikan mas - Ir. Bambang Cahyono - 

Google Buku.” 
71

Bagong Suyanto, “Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin,” Masyarakat, 

Kebudayaan dan Politik 14, no. 4 (2001): 25–42. 
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masyarakat dengan partisipasi aktif, dan inisiatif yang mungkin dari 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Pendampingan Komunitas peternak gurame 

Program pemberdayaan harus dapat membawa perubahan bagi kehidupan 

subyek pemberdayaan.
72

Pemberdayaan dalam kegiatan budi daya ikan,  

diharapkan mampu menjadi sarana peningkatan produktivitas kinerja, 

karya dan pendapatan mereka. Dengan adanya peningkatan peran 

produktivitas kerja dan karya maka dapat meningkatkan kesejahteraan.
73

 

6. Kemandirian hidup 

Kemandirian  hidup  subjek pemberdayaan  merupakan tujuan akhir dan 

                                                        
72Adi Fahrudin, “Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat,” 

Bandung: Humaniora, 2011. 
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Aris Munandar, “Peran negara dalam penguatan program pemberdayaan masyarakat,” 

Jurnal Poelitik 4, no. 1 (2008): 151–162. 
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sekaligus menjadi target yang harus dicapai pemberdayaan komunitas.
74

 

Untuk menghindarkan mereka dari ketergantungan terhadap palaksanaan 

program, lingkungan dan ketergantungan terhadap pemberi bantuan, 

terutama dari pemerintah maupun non pemerintah.
75

 Artinya, 

pemberdayaan yang dilakukan dengan menggunakan kerjasama dengan 

pihak lain diluar komunitas seperti Lembaga Keuangan Syariah (BMT), 

Lembaga sosial kemasyarakatan yang mampu  mendorong membuat 

mereka mandiri dan pada akhir terlepas dari bantuan. Dengan adanya 

kemandirian hidup, maka subyek pemberdayaan siap untuk “dilepas”oleh 

pelaksana program dan diharapkan mereka mampu melanjutkan program 

atau membuat kreasi dan inovasi program baru sesuai dengan kemampuan 

dan kebutuhan yang mereka dapatkan selama program pemberdayaan. 

Dalam pelaksanaan program pendampingan komonitas pemeliharaan 

ikan gurame dengan makanan alternatif maka pihak-pihak yang terlibat 

(stakeholders) dan bentuk keterlibatannya adalah sebagai berikut: (1). 

Dinas pertanian, perikanan dan katahanan pangan  Kota Metro. 

Keterlibatan adalah  menindaklanjuti hasil penelitian dan pendampingan 

yang dilakukan oleh pengusul, selanjutnya dijadikan kebijakan 

pemerintah daerah untuk meningkatkan wirausaha dan mengurangi 

kemiskinan menuju kesejahteraan subyek dampingan,(2). MWC NU 

Kecamatan Metro Barat. Bentuk keterlibatan sebagai lembaga 

kemasyarakat Islam NU yang ada di setiap kecamatan yang mamapu 

mendorong kegiatan keagamaan yang berbasis komonitas budaya lokal. 

                                                        
74Lambang Trijono, “Strategi Pemberdayaan Komunitas Lokal: Menuju Kemandirian 

Daerah,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 5, no. 2 (2001): 215–235. 
75richa yunia rachmawati, “pengaruh penguatan modal terhadap pendapatan usahatani 

padi ponpes attuhamah cianjur melalui program pengembangan usaha agribisnis lm3,” 

t.t. 
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Dengan adanya kerjasama antara pihak MWC NU dengan LP2M yang 

difasilitas oleh pihak kampus, maka sangat mendukung terhadap program 

pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pedampingan,(3). BMT Atha 

Buana, (4). Muslimat Kota Metro sebagai penggerak bagi ibu-ibu untuk 

membantu pengolahan bahan pakan yang dilakukan suaminya 

(gender).Lembaga Zakat, Infaq dan Shodakah produktif mampu 

mendorong pendanaan pemberdayaan masyarakat .
76

 

Dalam kemandirian hidup pada masyarakat bukan berarti tidak 

melakukan bisnis dengan mitra yang memanfaatkan hasil panen, melaikan 

ada sisi penguatan wira usaha yang dilakaukan oleh masyarakat 

komunitas antara lain : 

a) Mengadakan kontrak dengan rumah makan. 

Ikan gurame merupakan jenis ikan yang dapat diterima oleh kalangar 

pasar baik pasar tradisionalmaupun pasar modern seperti super 

market, kenapa demikian karena ikan gurame memiliki rasa yang khas 

dan dagingnya empuk mudah dimasak serta mampu disimpan dengan 

lama, sehingga ada peluang besar bagi pada pembisnis ikan gurame 

air tawar yang dikelola oleh komunitas. Bila kita tegok dari harga 

maka ikan gurame memiliki harga yang paling tinggi dibanding ikan 

yang lain untuk jenis pengelolaan ikan air tawar. Ada peluang yang 

sangat baik bila komunitas melakukan kontrak kerjasama dengan 

warung makan . 

 

                                                        
76Subandi Subandi, “Manajemen Zakat, Infaq Dan Shadakah (Zis) Produktif (Zis 
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b) Makanan siap saji 

Budidaya ikan gurame memang sangat menguntungkan karena 

memiliki nilai olahan yang fantastis dengan harga jual yang tinggi, 

Dengan cara kita  membuat makanan siap saji selalui usaha rumahan 

dan usaha lestoran dengan ciri menu olahan ikan gurame, seperti ikan 

gurame asam manis, gurame asam pade, gurame bakar, gurame 

pindang dan lain-lain Bila ditinjau dari wilayah sumatera , maka 

orang sumatera memiliki ciri khusus sebagai manusia pemakan ikan 

air tawar (sungai dan budi daya). Menengok pada posisi pasar 

makanan siap saji dengan bahan baku ikan gurame , maka kita akan 

mendapat pengetahuan khusus tentang pemanfaatan ikan gurame dan 

pengolahan  aneka ragam menu dan olahannya. 

c) Dijual Ecer (Retail) 

Untuk meningkatkan penjualan ikan gurame, bisa dilakukan dengan 

penjualan langsung diasar tradisional. Dengan menjualikan gurame di 

pasar, dapat menciptaka peluan baru bagi ibu-ibu rumah tangga 

dibandingkan dijual pada pengepul. Keuntungan dengan model 

penjualan ini maka terdapat selisih harga antara harga di petani 

dengnaselisih harga di pasar, maka ada nilai tambah secara ekonomi. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Proses pengabdian dan pendampingan komunitas, dalam mengembangkan 

kemandirian ekonomi melibatkan stake holders, dalam proses 

pemberdayaan komunitas melibatkan beberapa lembaga yang terlibat 

antara lain dinas pertanian dan tanaman pangan, pihak penyandang dana 

dari BMT dan Lazis NU, ibu-ibu muslimat dan LP2M UIN Raden Intan 

Lampung serta kelompok pengajian masyarakat. Sebagai upaya penguatan 

kapasitas komunitas berupa pemahaman tentang wirausaha dan teknologi 

tepat guna yaitu pembuatan pakan alternatif sebagai  penggati pakan ikan 

gurame, beberapa kelebihan dari pembuatan pakan alternatif antara lain: 

Pertama, ditinjau dari segi biaya relatif lebih murah dibanding dengan 

pakan hasil pabrikan, kedua, terbentuknya komuitas yang saling 

bekerjasamaa antar peternak ikan gurame sehingga muncul klaster-klater 

pengelian pembudidayaan ikan air tawar, ketiga, memahami dan memiliki 

keperdulian sosial terhadap komunitas yang lain sejenis, keempat, 

membangun kemandirian secara bersama-sama pada lingkup komunitas. 

Pendampingan ini mampu mengembangkan kemampuan komunitas antara 

lain : 1). Menguatkan pengetahuan pengelolaan ikan air tawar secara 

bersama-sama, 2). Menguatkan ketrampilan pembuatan pakan alternatif 

pada komunitas  pememlihara ikan gurame, 3). Terbentuknya kantong-

kantong komunitas memelihara ikan gurame, 4). Menguatnya sikap 

kemandirian ekonomi melalui proses wirausaha. 

Kegiatan yang dilakukukan penulis di daerah Metro Utara dalam 
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pengembangkan ketrampilan komunitas dan kemandirian komunitas dapat 

secara langsung menyentuh masyarakat kelas bawah dan apabila 

dilakukan secara terus menerus serta program yang terukur mampu secara 

signifikan menumbuhkembangkan kemansirian serta mendorong lahirnya 

kesejahteraan secara bersama dalam komunitas. 

B. Penutup  

Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana individu dan komunitas 

berjuang untuk mengurangi ketidak berdayaan danketergantungan pribadi 

dengan meningkatkan kendali atas hidup mereka. Kemandirian  hidup  

subyek pemberdayaan  merupakan  tujuan  akhir dan sekaligus menjadi 

target yang harus dicapai. untuk menghindarkan mereka dari 

ketergantungan terhapap palaksana program, lingkungan dan 

ketergantungan terhadap pemberi bantuan, terutama dari pemerintah maun 

non pemerintah. Artinya, pemberdayaan yang dilakukan dengan 

menggunakan kerjasama dengan pihak lain diluar komunitas seperti 

Lembaga Keuangan Syariah (BMT), Lembaga sosial kemasyarakatan 

yang mampu  mendorong membuat mereka mandiri dan pada akhir 

terlepas dari bantuan atau tidak tergantung pada pemberian. 
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