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ABSTRAK 

 

FUNGSI KELOMPOK USAHA BERSAMA DALAM PEMBERDAYAAN 

KOMUNITAS PEDAGANG DI KELURAHAN IMOPURO KECAMATAN 

METRO PUSAT KOTA METRO 

Oleh  

Suprihatin  
Kelompok Usaha Bersama mempunyai fungsi sebagai wadah pertemua untuk 

berbagi dan memecahkan masalah, wadah kerja sama untuk mempermudah akses 

modal. Kelompok Usaha Bersama merupakan salah satu organisasi yang dapat 

menampung inspirasi pengusaha kecil ysng bertujuan untuk mensejahterakan 

keluarga anggota masyarakat di kelurahan Imopuro. Adapun fungsi tersebut dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan yaitu penumbuhan dan pengembangan usaha seperti 

adanya pelatihan-pelatihan serta pertemuan untuk sharing dan masalah, pembinaan 

usaha yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia, memecahkan adanya 

kemitraan atau kerja sama dan manajemen pemasaran.  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana upaya program 

pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro 

Pusat Kota Metro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program 

pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro 

Pusat Kota Metro. Dan bagaimana kelompok usaha bersama dalam pelaksanaan 

pemberdayaan di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Penilitian 

ini bertujuna untuk mengetahui kelompok usaha bersama dalam pelaksanaan 

pemberdayaan di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. 

Penilitian ini merupakan penelitian jenis penelitian lapangan, yakni penelitian 

yang dilaksanakan dengan mengangkat data-data lapangan. Adapun sifat penelitian 

ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh jumlah pengurus dan anggota KUB, yang berjumlah 4 orang pengurus dan 30 

orang anggota KUB, kemudian dari pupolasi tersebut yang dijadikan sampel oleh 

penulis dengan cara purposive sampling sebanyak 12 orang anggota ( pengurus, 

anggota dan informan). 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode interview sebagai 

metode pokok, sedangkan metode observasi dan dokumentasi sebagai metode 

pelengkap. Analisa yang digunakan oleh penulis adalah metode analis kualitatif 

dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. 

Hasil penemuan penelitian ini diketahui bahwa KUB yang beralamatkan 

diImopuro ini telah menjalankan fungsinya dengan baik dan dalam pemberdayaan 

komunitas pedagang. KUB memiliki fungsi yang dominan dalam menjalankan 

kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan serta pertemuan-pertemuan antar 

anggotanya. Akan tetapi itu semua dirasakan belum sepenuhnya optimal. Belum 

optimalnya fungsi KUB tersebut ialah dikarenakan kurang semangatnya partisipasi 

anggota dalam mengikuti kegiatan-kegiatan maupun aktifitas KUB, sehingga hal 

tersebut mempengaruhi fungsi KUB. 



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

                         

Artinya : “Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan 

negri akhirat dan janganlah kamu lupakan kebahagiaan (kenikmatan) 

duniawi…” (Qs. Al-Qashaa :77) 

 

                                

               

 

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

mengkehendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. 

(Qs. Ar-ra’d : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan maksud dari judul proposal 

yang penulis teliti, yaitu “FUNGSI KELOMPOK USAHA BERSAMA DALAM 

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEDAGANG DIKELURAHAN IMOPORO 

KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO” maka guna menghindari 

Kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami judul, terlebih dahulu penulis 

akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan judul tersebut. Adapun beberapa hal 

yang harus dijelaskan oleh penulis yang harus dijelaskan oleh penulis tersebut ialah: 

 Fungsi adalah kegunaan suatu hal.
1
sedangkan secara istilah adalah konsep 

fungsional yang menjelaskan fungsi (tugas) seseorang dan dibuat sebagai dasar 

tugasyang nyata yang dilakukan seseorang.
2
Fungsi yang dimaksudkan oleh penulis 

adalah tugas Kelompok Usaha Bersama untuk meningkatkan upaya pemberdayaan 

komunitas pedagang dikelurahan Imopuro. 

 Pengertian KUBEadalah sebagaimana ada pada Diklat Peningkatan Industry 

kecil dan Menengah pada tahun 2013, di jelaskan bahwa KUBE adalah Kelompok 

Usaha yang Didirikan dan dikelola secara bersama untuk meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya melalui pengelolaan usaha produksi, konsumsi, pembiayaan dan 

                                                 
1
http://pengertian fungsi diakses pada 12 juli 2017 jam 18.50 

2
Ammrullah Ahmad, Perspektif Islam Dalam Pembangunan Bangsa, (Yogyakarta:1986) h.69 

http://pengertian/


 

jasa.
3
Berbeda dengan KUBE koperasi adalah organisasi bisnis yang mana dimiliki 

oleh orang seorang demi kepentingan bersama.Koperasi berlandaskan kegiatan 

berdasarkan prinsip gerakan ekomoni rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
4
 

 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga 

binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina 

melalui proses kegiatan untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha 

ekonomi 

dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan 

sosialnya. KUB merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan 

proses. KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur baku 

PROKESOS kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang 

mencakup keseluruhan proses. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses 

pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan 

berusaha, bantuan stimulans dan pendampingan. 

 Sedangkan pengertian lainnya, bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

adalah kelompok yang dibentuk oleh beberapa orang anggota masyarakat untuk 

meningkatkan usaha dana kesejahteraan. Usaha yang ditingkatkan bias usaha 

anggotanya, bisa juga usaha bersama atau kelompok. Keanggotaannya adalah orang, 

bukan modal. Kedudukan anggota dalam kelompok adalah sama. Tidak tergantung 

jumlah modal yang disimpan. 

                                                 
3
http://kua-ci.blogspot.co.id/p/pedoman-kube.htmldi akses pada Rabu 1 Maret 2017 jam 

14:30 
4
http://pengertian koperasi.malahayati.ac.id diakses kamis 5 juli 2017, jam 11.25 

http://kua-ci.blogspot.co.id/p/pedoman-kube.html
http://pengertian/


 

 Jadi pada dasarnya KUBE adalah organisasi atau wadah komunitas pengusaha 

Kecil yang mempunyai tujuan bersama dalam mencapai keinginan untuk perubahan 

demi kemajuan dalam berwirausaha. Sebagaimana setiap orang boleh menjadi 

anggota KUBE, atas dasar kesadaran, sukarela, dan terbuka.Jadi yang paling berkuasa 

dalam KUBE adalah para anggota tersebut.Suatu kekuasaan ini juga terwujud pada 

keputusan-keputusan dalam rapat anggota. Rapat anggota yag dibawa oleh Badan 

Pengurus. 

 Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber-yang 

menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya.Daya artinya 

kekuatan, pemberdayaan artinya memiliki kekuatan.Pemberdayaan artinya membuat 

sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. 

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment 

dalam bahasa inggris.
5
 

Pemberdayaan sebagai terjemahan dari “empowerment” menurut sarjana lain, 

pada intinya diartikan sebagai berikut:“ membentu klien memperoleh daya untuk 

mengambil keputusan dan mementukan tindakan yanga akan ia lakukan yang terkait 

dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan social dalam 

melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa 

percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain transfer daya dari 

lingkungan.” 

                                                 
5
 Nanih Machendrawaty & Agus Ahmad Safe’I Pengembangan Masyarakat Islam dari 

ideology strategis tradisi, (PT Remaja Rosdakary:Bandung,2001) 



 

 Pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupunkomunitas 

berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk 

masa depan sesuai dengan keinginan mereka”. 

 Yang dimaksud dengan pemberdayaan dalam skripsi ini adalah membuat 

anggota memiliki inisiatif dan kemampuan yang menumbuhkan kekuatan, dalam 

rangka meningkatkan  taraf hidup dalam bidang permodalan demi kesejahteraan 

anggota itu sendiri. 

 Komunitas dalam sosiologi bisa digunakan silih berganti dengan kelompok, 

meskipun komunitas itu sendiri merupakan salah satu bentuk kelompok dalam 

masyarakat. Pengertian komunitas selalu dihubungkan dengan konsep sistem sosial,  

karena komunitas dianggap sebagai salah satu tipe atau karakteristik khusus internal 

sosial yang bakal membentuk sistem sosial dalam masyarakat.
6
 

 Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang 

berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalaam 

komunitas manusiaa, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, 

kepercayaan, sumber daya, kegemaran, dan jumlah kondisi lain yang serupa.
7
 

 Komunitas yang dimaksudkan oleh penulis ini adalah komunitas pedagang 

yang berjualan atau memasarkan dagangannyaa guna untuk meningkatkan 

perekonomiannya. 

                                                 
6
Liliweri Alo, Sosiologi dan Komunikasi Organisasi,(PT Bumi Aksara, Jakarta,2014), h,17 

7
http://id.m. wikipedia.org/wiki/komunitas di akses pada Jum’at  9 desember 2016 jam 10.20 



 

Berdasarkan penjelasan judul diatas, maka yang dimaksud dalam skripsi ini 

adalah penelitian yang membahas bagaimana program dari sebuah kelompok usaha 

bersama dalam memberdayakan para komunitas pedagang guna  meningkatkan 

pengasilan anggotanya di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. 

B. AlasanMemilih Judul 

 Adapun yang menjadi alas an penulis judul skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Karena kelompok usaha bersama adalah wadah atau organisasi social ekonomi 

yang mempuyai fungsi yang sangat strategis untuk kelancaran suatu usaha 

bersama dalam  pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini Kelompok Usaha 

Bersama mampu menjadikan  komunitas pedagang sebagai wadah untuk 

meningkatkan penghasilan para anggotaanya. 

2. Penelitian ini sesuai dengan bidang keilmuan atau jurusan yang sedang penulis 

tekuni yaitu: pengembangan masyarakat islam, karena penelitian ini berusah untuk 

mengkaji tentang suatu fungsi kelompok suatu usaha bersama dalam peberdayaan 

komunitas pedagang Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. 

3. Tempat dimana penelitian yang dilakukan beradadi Kelurahan Imoporo 

Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. 

C. Latar Belakang Masalah 

 Problematika ekonomi dasar adalah bagaimana menggunakan sumber-sumber 

ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebaik-



 

baiknya.
8
Hal ini perlu adanya usaha untuk memanfaatkan sumber dan peluang 

ekonomi tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Yaitu 

dengan cara mencari dan menciptakan lapangan pekerjaan dan berusaha mengubah 

kegiatan ekonomi keluarga dari berproduksi dan berkonsumsi, apa yang di produksi 

dikonsumsi sendiri menjadi memproduksi, konsumsi, dan mengembangkannya 

dengan pertukaran atau menjual dari apa yang kita produksi dan konsumsi sehingga 

dapat meningkatkan ekonomi keluarga serta merubah kehidupannya menjadi yang 

lebih baik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Q.S Ar-ra’adu 

ayat 11 yaitu: 

 

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri..
9
. 

 Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyaaknyaa penduduk di 

dunia. Hal ini menjadi problem tersendiri bagi negara, sudah pasti sudah pasti 

dibutuhkan lapangan kerja yang cukup banyak agar rakyatnya dapat memenuhi 

kebutuhan hidup keluarganya, walaupun pemerintah sudah menyediakan lapangan 

pekerjaan, tetapi masih saja rakyatnya banyak yang pengangguran hal ini disebabkan 

karena: 
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1) sumber daya manusia yang lemah 

2) pendidikan yang minim 

3) tidak adanya pengalaman pekerjaan para pencari kerja 

4) kurangnya perhatian pemerintah terhadap problematika masyarakat 

atau yang dibutuhkan masyarakat 

5) rendahnya etos kerja 

negara Indonesia yang mayoritas penduduknya dari  suatu kegagalan tersebut sebuah 

pemikiran yang kemudian muncul adalah pandangan untuk segera beralih pada 

paradigma baru dalam pembangunan nasional berupa paradigma pemberdayaan 

dalam pembangunan di Indonesia. Meliahat persoalan tersebut diatas, nampaknya 

persoalan kemiskinan tersebut merupakan sebuah pertanyaan yang harus di jawab 

oleh pembangunan, artinya di suatu negara yang melaksanakan pembangunan maka 

yang ditekankan adalah sejauh mana permasalahan kemiskinan dapat diturunkan atau 

ditanggulangi karena pemasalahan kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang 

bersifat kompleks dan multidimensional. 

 Seperti yang dikatakan oleh Sri Umiyatin Andayani dalam tulisanya 

mengatakan bahwa: 

 Kemiskinan bukanlah suatu sosok yang amorfhous, tetapi merupaka suatu 

fenomena yang bersifat kompleks dan multidimensional. Rendahnya tingkat hidup 

yang sering kali dijadikan alat pengukur kemiskinan, Pada hakekatnya hanyalah 

merupakan suatu mata rantai dari sejumlah faktor yang mewujudkan sindroma 

kemiskinan. Dari segi politik ekonomi ini, kemiskinan dipandang sebagai 

konsekwensi kekayaan dan kekuasaan disatu pihak dan menumbuhkan masa 

pinggiran yang mempunyai posisi menawar yanng lemah dilain pihak. Dari segi 

sosial ekonomi, profil kemiskinan juga merupakan produk dari dampak syaring, 

pelapisan sosial dan struktur akses dalam suatu masyarakat, yang menghambat 



 

peluang kaum miskin dalam mempeoleh berbagai pelayanan dan buah bangunan. 

Sementara itu, ekologi fisik jugadapat dijadikan katalis fenomena kemiskinan. Dalam 

kluser ekologi ini kemiskinan diinterpretasikan sebagai fenomena fisik, tektis dan 

statistik, pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan kerusakan lingkungan.
10

 

 

 Andi Azhar Mustata juga dalam penelitiannya mengatakan bahwa: 

 Masalah kemiskinan dinegri ini seakan menjadi hal yang sangat utopis untuk 

diselesaikan.Berbagai upayapun terus dilakukan pemerintah melalui program-

program pengentasan kemiskinan yang diharapkan mampu memberdayakan 

masyarakat kategori miskin.Adapun uraian diatas telah berbicara banyak mengenai 

kemiskinan yang ada di Indonesia, masalah mendasar suatu usaha kecil ialah terkait 

dengan modal usaha. Hal  tesebut tidak dapat ditinggalkan. Kebutuhan modal sangat 

terasa pada saat seseorang ingin memulai usaha baru. Biasanya juga termotivasi 

untuk berwirausanya kuat, maka seseorang akan tetap memulai usahanya dengan 

mdoal apa adanya. Setelah usaha sudah mulai berjalan, modal tetap menjadi kendala 

lanjutan untuk berkembang.
11

 

 

  Persaingan dengan usaha-usaha besar, artinya pengusaha kecil kalah dalam 

bersaing dengan pengusaha-pengusaha besar, karena pengusaha besar modal yang 

kuat sehingga usaha-usaha besar cepat maju dan berkembang.Lemahnya keterbatasan 

modal dan sumber daya manusia mengakibatkan usaha-usaha kecil menjadi kalah 

bersaing. 

 Masalah yang menghadang komunitas pedagang terkait kemampuan 

pembiayaan, akses pasar dan pemasaran, tata kelola manajemen komunitas pedagang 

serta akses informasi. Kesulitan komunitas pedagang mengakses sumber-sumber 

modal karena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal 

tersebut dan ditambah lagi dengan persaingan sesama pedagang yang semakin ketat. 
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Padahal pilihan sumber modal sangat banyak dan beragam, asalan bagaimana 

seseoraang tersebut dalam mengelola atau berusaha untuk mendapatkannya. 

 Akan tetapi biasanya para UKMK untuk mengatasi keterbatasan modal 

seringkali para komunitas pedang meminjam dari lembaga keuangan yang 

mempunyai bunga yang cukup tinggi. Maka dari itu untuk mempermudah  UMKM 

dalam bidang permodalan salah satunya adalah KUBE, yang mana untuk para 

komunitas pedagang khususnya ke Kelurahan Imopuro. KUBE adalah salah satu 

wadah untuk mempermudah ataupun melancar usaha mereka dalam bidang 

permodalaan khususnya. 

 Yang menjadi permasalahan pada wacana ini adalah penghambat dalam 

kemajuan suatu usaha, sebagaimana modal yang lemah dalam suatu usaha akan 

mengakibatkan terhambatnya kecepataan suatu kemajuan, sedangkan persaingan 

semakin ketat dan mengakibatkan adanya persaingan yang kurang sehat antar mereka 

(komunitas pedagang). 

 Kelompok usaha bersama merupakan gagasan yang dapat memberikan 

permeberdayaan bagi komunitas pedagang guna meningkatkan penghasilan 

anggotanya. Kelompok usaha bersama dilaksanakan langsung di masyarakat dengan 

pedoman dari pemerintah dan sesuai dengan kegiatan pendidikan nonformal. 

 Adapun untuk memajukan usaha kecil agar dapat berkembang da maju, 

Pembinaan usaha yang diupayakan melalui KUBE mencakup banyak hal, yaitu: 

1. memperbaiki manajemen untuk meningkatkan efesiensi usaha, dan 

pengembangan jejaring, kemitraan. 



 

2. Mengembangkan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis 

yang berbasis dan di dukung oleh keunggulan lokal. 

3. Meningkatkan aksesibilitasi terhadap, modal, pasar dan informasi 

4. Advokasi kebijakan kepada pengembangan ekonomi rakyat.
12

 

 KUBE merupakan suatau wadah organisasi di kelurahan Imopuro untuk usaha 

bersama.Sebagaimana KUBE ini adalah suatau wadah organisasi untuk menjembatani 

atau memoermudah bilamana ada program-program yang harus dilaksanakan. KUBE 

di kukuhkan pada tahun 2002, dan dimanakan KUBE Sumber Rejeki, namun setelah 

fakum 12 tahun, kembali aktif lagi pada tahun 2014 aktif kembali dan beranggotakan 

4 orang pengurus dan 10 orang anggota, dan dalam waktu sekitar 2 tahun anggotanya 

bertambah menjadi 30 anggota, dan anggota yang bisa dikatakan anggota KUBE 

syaratnya minimal sudah menjalankan usahanya selama 2 bulan.
13

 

Kelompok Usaha Bersama sering juga disebut dengan istilah KUBE, bilamana nama 

kelompok dari hasil musyarawah dan kesepakatan komunitas pedagang. Hal ini 

adalah ide dari komunitas itu sendiri, yaitu keinginan untuk membentuk suatu 

kelompok. Sebagaimana hasil kesepakatan yang telah disepakati yaitu terbentuklah 

nama kelompok yang di beri nama Kelompok Usaha Bersama Sumber Rejeki. 

 Sebagaimana terbentuknya KUBE, maka akan lebih memudahkan atau 

melancarkan usaha mereka,. Dengan adanya KUBE, makan anggota akan lebih 

mudah mendapatkan dalam akses pinjaman modal. Adapun akses permodalan lain, 
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seperti mendapatkan sumber dana dengan adanya suatu lembaga atau organisasi 

KUBE, makan akan lebih mudah untuk pengajuan proposal yang di ajukan oleh 

pengurus kebeberapa tempat atau ke lembaga-lembaga seperti Koperindang, Dinas 

Perindustrian, Telkom, UMM dan lain sebagainya. 

 Adapun permasalahan yang dihadapai oleh KUBE , dapat di lihat dari sisi sisi 

sebagai berikut, yaitu lemahnya modal, persaingan yang tidak sehat, dangan 

banyaknya yang berdagang sehingga mengakibatkan persaingan tang ketat,lokasi 

yang kurang strategis, kurangnya perhatian dari pemerintah.
14

 

 Kehadiran program KUBE menjadi media untuk meningkatkaan motivasi dan 

sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan 

potensi dan sumber-sumber  ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, 

mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai 

pihak yang terkait. 

 Melalui prorgam KUBE, setiap anggota dapat saling berbagi pengelaman, 

saling berkomunikasi, salaing mengenal, dapat menyelesaikan berbagai masalah dan 

kebutuhan yang dirasakan.Dengan adanya Program KUBE, kegiatan usaha yang 

tadinya dilakukan secara sendiri-sendiri kemudian dikembangkan dalam kelompok, 

sehingga setiap anggota dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

usaha ekonomi. 

 Selain program KUBE, pelaksanaan pemberdayaan diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan dan wawasan berfikir para anggota kerana mereka 
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dituntut suatu kemampuan manajerial untuk mengelola usaha yang sedang dijalankan, 

dan berupa menggali dan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan 

untuk keberhasilan kelompok. 

 Selain itu diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan sikap-sikap 

berorganisasian pengealian emosi yang semakin baik serta dapat menumbuhkan rasa 

kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, serta kepedulian dan 

kesetiankawanan sosial, baik diantara keluarga binaan maupun kepada masyarakat 

secara luas. 

 Hal ini yang menjadi kajian menarik mengenai Kelompok Usaha Bersama di 

Kelurahan Imopuro sangat menarik, bahwasanya Kelompok Usaha Bersama 

mempunyai fungsi penting dalam pemberdayaan komunitas pedagang. Sebagaimana 

Kelompok Usaha Bersama mampu meningkatkan penghasilan anggotanya. 

 Dari latar belakang diatas itulah, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitiannya lebih lanjut mengenai ”Fungsi Kelompok Usaha Bersama Dalam 

Pemberdayaan Komunitas Pedagang di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat 

Kota Metro”. 

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, focus permasalahan atau batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah perihal mengenai: 

1. Bagaimanaprogram pemberdayaanekonomi  Kelompok Usaha Bersama di 

Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. 



 

2. Bagaimana kelompok usaha bersama dalam pelaksanaan pemberdayaan di 

Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan atau mengkaji dari kebenaran dari suatu pengetahuan. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian 

 Dari uraian permasalahan di atas,  maka yang menjadi tujuan peneliti ialah: 

1. Untuk mengetahui bagaimanaprogram pemberdayaanekonomi  Kelompok 

Usaha Bersama di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota 

Metro. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kelompok usaha bersama dalam 

pelaksanaan pemberdayaan  di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro 

Pusat Kota Metro. 

2. Kegunaan penelitian  

Adapun kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat disumbangsihkan  pada 

pemberdayaan terutama dibidang perdagangan pengetahuan bagi 

masyarakat pedagang mengenai kelompok usaha bersama di Kelurahan 

Imoporo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro 

b. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangsih atau bahan informasi 

untuk menelaah bagaimana fungsi kelompok usaha bersama di Kelurahan 



 

Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Dalam Meningkatkan 

ekonomi para anggotanya. 

c. Memberikan wawasan yang luas bagi penulis tentang kelompok usaha 

bersama dalam meningkatkan perekonomian keluarga. 

F. Metode penelitian 

Agar penyusunan skripsi ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan maka 

diperlukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dan relavan 

dengan teknik penulisan karya ilmiah. 

1. Jenis dan sifat penelitian  

a. Jenis penelitian 

Diliat dari jenis penelitian (penelitian kancah atau field research) yaitu 

yangdilakukan pada masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas apa yang 

terjadi mengenai masalah tertentu.
15

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu membuat deskripsi/gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktul dan akuratmengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antara fenomena yang diselediki.
16

 

Penelitian ini menggambarkan apa adanya tentang hal-hal yang berkenaan dengan 

komunitas pedagang untuk meningkatkan penghasilan anggotanya. Menurut Jalaludin 
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Rahmad penelitian deskriptif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak 

menguji hipotesi atau membuat prediksi, penelitian ini ditujukan untuk: 

1) Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang mmelukiskan gejala 

yangada. 

2) Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang 

berlaku. 

3) Menemukan apa yang dilakukan oarng lain dalam menghadapi masalah yang 

sama dan belajar dari meeka untuk menentukan  rencana dan keputusan pada 

waktu yang akn datang.
17

 

Menurut Irawan Suehartono penelitioan yang bersifat deskriptif bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala-gejala 

ataukelompok tertentu untuk melakukan hubungan tertentu antara suatu gejala yang 

ada di masyarakat.
18

 

Penelitian ini bersifat menggambarkan ini juga mengungkapkan data-data dan 

juga menganalisi untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran tentang masalah yang 

akan diteliti. 
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1. Populasi dan sampel 

a. Populasi 

 Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari adanya populasi dan sampel karena 

selalu berhadapan dengan sejumlah individu yang menjadi objek penelitian.Populasi 

adalah sejumlah individu yang termasuk dalam objek penelitian.
19

 

 Populasi yang dimaksud oleh penulis adalah jumlah 34 orang yang terdiri dari 

pengurus dan anggota KUBE. Pengurus KUBE berjumlah 4 (empat) orang dan 

anggotanya berjumlah 30 orang. Akan tetapi disini dijelaskan bahwa anggotanya 

dikategorikan sebagai aanggota yang non produsen, non produsen ialah anggota yang 

hanya sebagai pedagang. 

b. Sampel 

 Sampel adalah sebagian dari populasi sebagai wakil untuk diteliti. Setelah 

diambil sampelnya maka penelitian hanya dilakukan terhadap sampel tidak terhadap 

populasi.
20

 Dalam proses pengambilan sampel pada penelitain ini, maka penulis 

menggunakan teknik perposivle sampling, yaitu pemilihan sekelompok subjek yang 

didasarkan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yaang sudah 

diketahui.
21

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, maka ditetapkan kriteria atau 

ciri-ciri populasi yang menjadi sampel adalah: 
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1) Pengurus KUBE 

a. Telah menduduki minimal 1 tahun, dengan rasionalisasi bahwa 1 tahun 

tersebutpengurus telah paham dan mengerti tentang KUBE. 

b. Pengurus yang paham dengan tugasnya, seperti kemampuan dan  pengetahuan 

dalam pengelola KUB. 

c. Pengurus yang aktif serta dapat menjalankan peran sebagai dengan fungsi atau 

tugasnya. 

Jadi pengurus yang dijadikan sampel berjumlah 4 orang. 

2) Anggota KUB 

a. Anggota yang telah bergabung selama 6 bulan di KUBE, anggota dengan 

rasionalisasi 6bulan tersebut, anggota aktif dalam mengikuti kegiatan ataupun 

aktifitas yang ada dalam KUB tersebut. 

b. Anggota yang kedudukannya sebagai pedagang dan pernah mengajukan pinjaman 

di KUBE. 

Jadi anggota yang dijadikan sampel berjumlah 4 orang.Sehingga keseluruhan 

sampel pada penelitian ini berjumlah 8 orang. 

2. Metode pengumpulan data 

 Dalam melaksanakan penelitian di lapangan, penulis menggunakan metode 

atau instrument sebagai berikut : 

1. Metode interview 

 Interview merupakan suatu cara pengumpulan data melalui proses 

wawancaraterhadap orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Musa 



 

dan Fitri Nurfitri, menjelaskan bahwa: salah satu netode pengumpulan data ialah 

dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya 

langsung kepad responden. Cara inilah yang banyak dilakukan di Indonesia, dewasa 

ini.
22

 

 Jenis interview yang di gunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas 

terpimpin yaitu pelaksanaan wawancara yang berpatokan pada daftar pertanyaan yang 

disusun dan renponden dapat memberikan jawabannya secara bebas atau tidak 

dibatasi ruang lingkup jawabannya. 

Interview atau percakapan adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.Pendapat lain 

mengatakan interview adalah suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan 

keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-

pendirian mereka. 

 Interview atau wawancara merupakan percakapan yang diarahkan pada 

masalah tertentu. Kegiatan ini merupakan prosoes tanya jawab secara lisan dari dua 

orang atau lebih saling berhadapan fisik (langsung). Oleh karena itu kualitas hasil 

wawancara ditentukan oleh pewawancara, responden, pertanyaan dana situasi 

wawancara. 

 Metode ini penulis gunakan untuk mengungkapkan kebenaran dari kegiatan 

yang telah dilakukan Kelompok Usaha Bersama komunitas pedagang dalam 

meningkatkan penghasilan anggotanya dengan menanyakan langsung kepada 

                                                 
22

 Muhammad Musa dan Titi Nurfitri, Op, Cit, hal.49 



 

responden dan informasi, mereka itu ketua kelompok tani yang masih aktif dalam 

pengurusan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data pokok (primer). 

 Dalam hal ini penulis menggunakan jenis interview (wawancara) bebas 

terpimpin yaitu pewawancara secara bebas bertanya apa saja dan harus menggunakan 

acuan pernyataan lengkap dan terperinci agar data-data yang diperoleh lengkap sesuai 

dengan harapan. 

Selain bertemu langsung, penuliis juga interview melalui telephone, karena 

dengan alasan kesibukan subjek yang diwawancarai, dan itu juga untuk keefektifan 

atau keefiensian waktu khususnya untuk mempertanyakan materi tambahan yang 

belum sempat di tanyakan atau belum sempat dikonfirmasi 

Keuntungan dari menggunakan metode interview aialah penulis untuk 

mencari dan data-data yang berkaitan dengan fungsi kelompok usaha bersama dama 

pemberdyaan komunitas pedagang. 

2. Metode observasi 

 Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 

fenomena-fenomena yang diselidiki.
23

Metode observasi pengamatan dana pencatatan 

sistematis terhadap fenomena yang diselidiki. Pengamatan langsung dilapangan ini 

akanAgar penyusunan skripsi ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan maka 

diperlukan metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dan relavan 

dengan teknik penulisan karya ilmiah. 
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 Jenis observasi yang digunakan untuk mengamati aktifitas serta melakukan 

pencatatan terhadap kegiatan yang dilakukan remaja dalam mengikuti program yang 

diadakan oleh kelompok usaha bersama Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat 

Kota Metro. 

 Metode observasi non partisipatif dilaksanakan dengan cara peneliti berada di 

lokasi penelitian, hanya pada sat melaksanakan penelitian tidak terlibat dalam 

kegiatan-kegiatan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Metode observasi 

digunakan sebagai metode pelengkap dalam mengumpulkan data kelompok usaha 

dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan tingkat keberhasilan menjalankan program 

pemberdayaan ekonomi keluarga. 

Alasan penulis menggunakan metode observasi adalah akan lebih mudah 

mengingat-ingat lebih banyak atsa fenomena yang perlu dicatat atas kondisi yang ada 

pada tempat penelitian. 

3. Metede dokumentasi  

 Metode dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis atau tercetak tentang 

fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik penelitian dan hasil penelitian 

dokumentasi ini akan menjadi sangat akurat dan sangat kuat kedudukannya.  

 Metode dokumentasi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis 

tentang tindakan, pengalaman, dana kepercayaan. Maksud mengumpulkan dokumen 

ialah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi social dan arti berbagai faktor 

di sekitar subjek penelitian. Dokumen merupakan bahan-bahan informasi yang di 



 

hasilkan oleh suatu lembaga social, misalnya majalah, bulletin, pernyataan, dan berita 

yang disiarkankepada media massa. 

 Metode dokumentasi yang dimaksud ialah sebagai data penelitian, dan tidak 

semua isi dokumentasi dimasukan ke dalam penelitian ke dalam penelitin ini, aka 

tetapi di ambil pokok-pokoknya isinya yang dianggapm perlu, sedangkan yang 

lainnya digunakan sebagai data pendukung saja. 

 Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang 

sejarah desa, sejarah berdirinya kelompok usaha bersama masyarakat petani dan 

program-program kerja lainnya. 

Dokumen merupakan bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu 

lembaga sosial, misalnya majalah, bulletin, pernyataan, dan berita yang disiarakan 

kepada media massa. Dokumen yang dimaksud ialah sebagai data penelitian, dan 

tidak semua isi dokumen dimasukan ke dalam penelitian ini, akan tetapi di ambil 

pokok-pokok isinya yang dianggap penting, sedangkan yang lainnya sebagai data 

pendukung saja. 

Keuntungan menggunakan dokumentasi adalah biayanya relafive murah, 

waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya adalah data yang diambil 

dari dokumen cenderung sudah lama,. Dan kalu ada yang salah cetak, maka peneliti 

ikut salalh mengambil datanya. 

Dokumentasi yang dimaksudkan oleh penulis diskripsi ini adalah data yang 

berhubungan dengan keberadaan kepengurusan Kelompok Usaha Bersama, tentang 

sejarah berdirinya, struktur organisasi. 



 

4. Metode analisis data 

Analisi data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sehinggaaaa dapat 

mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa data kualitatif. 

Analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisa berdasarkan data 

yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. 

Adapun teknik yang digunakan dalam analisa kualitaitif adalah teknik 

komperative yaitu analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara data yang 

satu dengan data yang lainnya, antara variabel satu dengan variabel yang lain untuk 

mendapatkan kesamaan suatu metode yang gunanya untuk membandingkan antara 

data lapangan dengan data teori dari perpustakaan yang kemudian diambil 

kesimpulan. 

 Analisis data adalah mencari dan menyusun data sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,  dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, da membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 

 Setelah data terkumpul maka diklarifikasikan sesuai dengan masalah yang 

dibahas dan dikaji, kemudian data-datanya tersebut dianalisa. Dalam proses 

menganalisa data penulis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara 



 

berfikir yang berangkat dari pengetahuan (fakta) yang bersifat khusus, dan kemudian 

dari fakta (pengetahuan) yang bersifat khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi 

yang mempunyai sifat umum. 

  



 

BAB II 

KELOMPOK USAHA BERSAMA DALAM PEMBEDAYAAN KOMUNITAS 

PEDAGANG 

 

A. Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

1. Pengorganisasiandan Pengembangan Masyarakat (PPM) 

Ada berbagai istilah berkenaan dengan konsep pengorganisasian dan 

pengembangan Masyarakat(PPM). PPM dikenal dengan istilah salah satunya 

Community Organization. 

Menurut Muray G.Ross, PPM adalah suatu proses ketika suatu masyarakat 

berusaha menentukan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuan, mengatur atau 

meyusun menyusun, mengembangkan kepercayaan dan hasrat untuk memenuhi, 

menentukan sumber-sumber (dari dalam maupun luar masyarakat), mengambil 

tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya 

ini, dan dalam pelaksanaan keseluruhannya, memperluas dan mengembangkan sikap-

sikap dan praktik-praktik kooperatif dalam masyarakat.
24

 

Definisi tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Istilah ”proses” adalah serentetan tindakan mulai dari penentuan masalah 

atau tujuan sampai ada pemecahan masalah atau tercapaiannya didalam 

masyarakat. 

                                                 
24

Soetarso, Praktik Pekerjaan Sosial Dalam Pembangunan Masyarakat,(Bandung : Koperasi 

Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial,1994), h.29 



 

b. Istilah “masyarakat” menunjukkan dua macam pengelompkkan orang 

yaitu: 

1) Keselurahan orang yang tinggal disuatu daerah geografis, misalnya: 

desa, kota, propinsi, Negara atau dunia. 

2) Kelompok orang yang memiliki minat-minat atau fungsi yang sama, 

misalnya di bidang: kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, 

lingkungan, pertanian, keagamaan, dll. 

c. Proses “menentukan kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan”, berati cara 

yang dilakukan warga masyarakat untuk menentukan dan memusatkan 

perhatian pada masalah yang mengganggu mereka serta menentukan 

tujuan-tujuan yang dicapai. 

d. Menyusun atau mengatur kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan berati,   

perlunya usaha untuk menentukan prioritas. Di antara berbagai jenis 

masalah dan tujuan, beberapa diantaranta berhubungan langsung dengan 

dengan apa yang dirasakan, diyakini, dan ditanggapi oleh sebagian besar 

warga masyarakat. 

e. Penemuan sumber-sumber (dari dalam maupun luar masyaakat), 

mencakup upaya menemukan peralatan-peralatan, orang-orang teknik-

teknik, bahan-bahan, dan sebagainya yang diperlukan untuk 

melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan. 

f. Mengambil tindakan-tindakan yaitu melakukan rangkaian kegiatan yang 

telah disebut sebelumnya. 



 

g. Memperluas dan mengambangkan sikap-sikap dan praktik-praktik 

kooperatif dan kolaboratif di dalam masyarakat, hal ini berati: 

1) Pada saat berlangsung dan mengalami kemajuan, warga masyarakat 

akan memahami, menerima, dan saling kerja sama. 

2) Pada saat berlangsungnya proses penentuan dan penaggulangan 

masalah bersama, kelompok-kelompok bersama para pemimpinnya 

akan berusaha saling bekerjasama dalam kegiatan bersama, dan 

akan mengembangkan keterampilan keterampilan penaggulangan 

kesulitan-kesulitan dan konflik-konflik yang dihadapi masyarakat 

tersebut. 

Dalam hal ini Kelompok Usaha Bersama merupakan suatu proses dalam 

berwirausaha untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan atau tujuan-tujuannya, 

mengatur atau menyusun, mengembangkan kepercayaan dan hasrat untuk 

memenuhinya, menentukan sumber-sumber, mengambil tindakan yang diperlukan 

sebagaimana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan KUB dan dalam pelaksanaan 

keseluruhannya, guna memperluas dan mengembangkan sikap-sikap dan praktik-

praktik kooperatif dan kolaboratif dalam anggota. 

Sementara itu, menurut Edi Sueharto , PPM merupakan perencanaan, 

pengorganisasian, atau proyek dan atau pengembangan berbagai aktivitas pembuatan 



 

program atau proyek kemasyarakatan yang tujuan utamanya meningkatkan taraf 

hidup atau kesejahteraan sosial (social well-being) masyarakat.
25

 

2. Kelompok Usaha Bersama Sebagai Komunitas Pedagang 

 James D. Mooney mengatakan “Organisasi adalah sekelompok manusia untuk 

mencapai suatu tujuan bersama”.
26

Pengertian KUB yang di sampaikan oleh Drs. 

Amin Suhadi, sebagaimana ada pada Diklat Peningkatan Industry kecil dan 

Menengah pada tahun 2013, di jelaskan bahwa KUB adalah Kelompok Usaha yang 

didirikan dan dikelola secara bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya 

melalui pengelolaan usaha produksi, konsumsi, pembiayaan dan jasa. 

 Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok warga atau keluarga binaan 

sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui 

proses kegiatan untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi 

dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf 

 kesejahteraan sosialnya. KUB merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan 

keseluruhan proses. KUB tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan 

prosedur baku PROKESOS kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial 

Fakir Miskin yang mencakup keseluruhan proses. Pembentukan KUB dimulai dengan 

proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan 

berusaha, bantuan stimulans dan pendampingan. 
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 Sedangkan pengertian lainnya, bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah 

kelompok Yang dibentuk oleh beberapa orang anggota masyarakat untuk 

meningkatkan usaha dana kesejahteraan. Usaha yang ditingkatkan bias usaha 

anggotanya, bias juga usaha bersama atau kelompok. Keanggotaannya adalah orang, 

bukan modal. Kedudukan anggota dalam kelompok adalah sama. Tidak tergantung 

jumlah modal yang disimpan.
27

 

 Jadi pada dasarnya KUB adalah organisasi atau wadah komunitas pengusaha 

Kecil yang mempunyai tujuan bersama dalam mencapai keinginan untuk perubahan 

demi kemajuan dalam berwirausaha. Sebagaimana setiap orang boleh menjadi 

anggota KUB, atas dasar kesadaran, sukarela, dan terbuka. Jadi yang paling berkuasa 

dalam KUB adalah para anggota tersebut. Suatu kekuasaan ini juga terwujud pada 

keputusan-keputusan dalam rapat anggota. Rapat anggota yag dibawa oleh Badan 

Pengurus. Didalam Badan Pengurus uerdiri atas : Ketua, Sekertaris, Bendahara dan 

Seksi-seksi lainnya. 

3. Tujuan Kelompok Usaha Bersama 

 Tujuan KUB diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan, 

melalui: 

a. Peningkatkan kemampuan berusaha para anggota KUB secara bersama 

dalamkelompok 

b. Peningkatan pendapatan 
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c. Pengembangan usaha 

d. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUB 

dan dengan masyarakat sekitar.
28

 

B. Pemberdayaan Berbasis Komunitas 

1. Pengertian Pemberdayaan Berbasis Komunitas 

 Didalam buku yang di tulis oleh Sukino, dijelaskan bahwa empowerment 

artinya adalah suatu peningkatan kemampuan yang sesungguhnya potensinya ada. 

Dimulai dari status kurang berdaya menjadi lebih berdaya, sehingga lebih 

bertanggung jawab. Karena empowerment asalnya dari kata “power” yang artinya 

“control, authority,dominion”. Awalan “emp” artinya “on put to” atau to cover 

with” jelasnya more power jadi empowering  artinya “ is passing on authority and 

responsibility” yaitu attention : lebih berdaya dari sebelumnya dalam arti wewenang 

dan tanggung jawabnya termasuk kemampuan individual yang dimilikinya.
29

 

 Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), 

berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama 

pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering 

kali dikaitkan dengan kemampuan kita mambuat oran lain melakukan apa yang kita 

inginkan dan inat mekeka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekusaan 

berkaitan dengan pengaruh dan control. Pengertian ini mengasumsikan bahwa 
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kekuasaan sebagai sesuatu yang berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan 

sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak fakum dan 

terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. 

Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan 

kekuasaan dapat dirubah. Dengan pehaman kekausaan seperti ini, pemberdayaan 

sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.

 Kata pemberdayaan mengesankan istilah taungguh atau kuat. Praktek yang 

berbasiskan pemberdayaan adalah bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam 

symbol-simbol yang mengkomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk mengubah 

hal-hal yang terkandung dalam diri kita, orang-orang lain yang kita anggap penting 

serta masyarakat disekitar kita. Elaborasi dari pemikiran di atas secara keseluruhan 

memperkaya dan menjiwai pemahaman global mengenai pemberdayaan yang 

sekaligus membawa dampak, baik terhadap kecenderungan primer maupun sekunder 

dari makna pemberdayaan.
30

 

 Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat 

bergantung pada dua hal: 

1) Bahwa kekuasaan dapat dirubah. Jika kekuasaan tidak dapat dirubah, 

pemberdyaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun. 
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2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas, konsep ini menekankan pada pengerian 

kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.
31

 

 Pemberdyaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok 

rentan dan lemah hingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan alam (a) 

memenuhi kebutuhan dasarnya hingga mereka memiliki kebebasan (freedom) dalam 

arti bukan bebas mengumukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas 

dari kebodohan, bebas dri 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.
32

 

 Beberapa ahli yang mengemukakan definisi pemberdayan dilihat dari tujuan, 

proses, dan cara-cara pemberdayaan: 

a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang 

lemah  atau tidak berutung. 

b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat 

untuk berpartisipasi dalam berabagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi 

tergadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga mempengaruhi 

kehidupannya. Pembedayaan menekankan bahwa orang memperoleh 

keterampilan, pengetahuan dan kekuasan yang cukup untuk mempengaruhi 
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kehidupan dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya 

(Parposn,et.al.1994). 

c. Pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan 

melalui pengubahan struktur sosial. 

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

komunikasi diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) 

kehidupannya (Rappaport,1984)
33

 

 Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai 

proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau 

keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang 

mengalami masalah kemiskinan.  

 Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjukan pada keadaan atau hasil 

yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, 

memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dan memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik yang bersipat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti 

memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, maupun mata 

pencaharian, partisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam pelaksanaa tugas-

tugas kehidupannya. Pengrtian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan 

sebagai indicator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.
34
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 Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah termasuk koperasi memanga 

sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama 

dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Adanya krisis perekonomian 

nasional seperti sekaranng ini sangat mempengauhi stabilitas sosial, ekonomi dan 

politik, yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan besar yang makin 

terpuruk, sementara Usaha Kecil dan Menengah serta koperasi relative masih dapat 

mempertahankan kegiatan usahanya.
35

 

 Walaupun secara umum UKM memiliki kedudukan yang sangat potensial 

dalam perekonomian nasional, kenyataannya masaih banyak masalah yang 

menghadang dalam pengembangan UKM. Dalam hal ini, antaranya adalah kelemahan 

akses dan memperluas pangsa pasar, kelamahan akses dan pemupukan modal, 

kelemahan akses teknologi, dan kelemahan dalam organisasi dan manajemen, serta 

kelemahan dalam pebentukan sumber daya masusia (SDM) yang berdampak pada 

rendahnya kualitas produk dan jasa yang sehingga kurang memilii daya saing baik 

pasar local maupun nasional dan internasional.
36

 

2. Indikator Pemberdayaan Berbasis Komunitas 

 Untuk mengetahui focus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka 

perlu diketahui berbagai indicator keberadayaan yang dapat menunjukan seseorang 

itu baha atau tidak. Hinnga ketika sebuah program pemberdayaan sosial diberikan, 
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segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran 

perubahan (misalnya keluarga miskin) Yang perlu dioptimalkan. 

 Menurut Schuler, Hashemi dan Riley yang dikutip oleh Edi Suharto, 

indicator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment indeks atau indeks 

pemberdayaan : 

a. Kemampuan membeli komuditas kecil 

b. Kemampuan membeli komuditas besar 

c. Kebebasan relative dari dominasi keluarga 

d. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.
37

 

3. Konsep Pemberdayaan Berbasis Komunitas 

  konsep pemberdayaan tidak hanya secara individual, tetapi secara kolektif 

(individual self empowerment maupun collective self empowerment), dan semua itu 

harus menjadi bagian dari aktualisasi diri dan koaktualisasi eksistensi manusia dan 

kemanusiaan. Dengan kata lain, manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolak 

ukur normatif, struktural, substantive, selain itu didalam pemberdayaan masyarakat 

yang penting adalah bagaimana mendudukan masyarakat pada posisi pelaku 

pembangunan yang aktif, bukan penerima pasif. Konsep pemberdayaan masyarakat 

dalam pembangunan, mengutamakan inisiatif, dan kreatif masyarakat, dengan strategi 

pokok memberi kekuatan (power) kepada masyarakat. Dan konsep pemberdayaan 

pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusian yang adil dan beradab 
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menjadi semakin efektif secara struktural, baik didalam kehidupan keluarga, 

masyarakat, Negara, regional, internasional, maupun bidang politik, ekonomi dan 

lain-lain.
38

 

  Berbagai konsep diatas dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan 

masyarakat merupakan suatu rancangan yang menjadikan masyarakat sebagai objek 

bukan sebagai subjek, sehingga masyarakat lebih memahami kebutuhan dan 

permasalahan yang harus diberdayakan, agar mereka lebih mampu memenuhi 

kebutuhan, memecahkan permasalahan yang ada, serta melaksanakan pembangunan 

secara mandiri, dengan kata lain gerakan pemberdayaan masyarakat untuk 

pelaksanaan pembangunan adalah dari, oleh dan untuk mayarakat itu sendiri. 

 Konsep pemberdayaan menurut Gunawan Sumodiningrat dapat dilihat dari 3 

sisi yaitu : 

a. Pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang berkembang 

b. Pemberdayaan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki 

masyarakat. Dalam rangka memperkuat potensi ini, upaya yang sangat pokok 

adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses sumber-

sumber kemajuan ekonomi, seperti modal, teknolohi, informasi, lapangan kerja 

dan pasar. 

c. Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat, dengan cara melindungi 

dan mencegar terjadinya persaingan yang seimbanng, serta menciptakan 
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kebersamaaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengn yang belun 

berkembang.
39

 

 Konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alterbatif-alternatif baru 

dalam pembangunan masyarakat.
40

 Konsep pemberdayaan dalam wacana 

pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, 

jaringan kerja, dan keadilan. Partisipasi merupakan komponin penting dalam 

pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan.
41

 Konsep pada dasarnya yaitu 

upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradap menjadi semakin 

efektif secara struktual, baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, 

regional, internasional, maupun bidang politik. Di dalam pemberdayaan masyarakat 

yang penting adalah bagaimana mendudukan masyarakat pada posisi pelaku 

pembangunan yang aktif, bukan penerima pasif. Konsep gerakan pemberdayaan 

masyarakat dalam pembangunan, mengutamakan inisatif, dan kreasi masyarakat, 

dengan strategi pokok member kekuatan (power) kepada masyarakat.
42

 

 Menurut Prijonop dan Pranarka menyatakan sebuah konsep, yaitu 

“munculnya konsep pemberdayaan pada awalnya merupakan gagasan yang ingin 

menempatkan manusia sebagai sunjek dari dunianya sendiri. Oleh karena itu, ada dua 

kecenderungan pemberdayaan. 
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a. Pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan 

sebagai kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada 

masyarakat, organisasi atau individu agar lebih berdaya. Proses ini disebut 

sebagai kecenderungan dadri makna pemberdayaan. 

b. Kecebderunagn sekunder, menekankan pada proses menstimulasi 

medorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau 

keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.
43

 

4. Prinsip Pemberdayaan Berbasis Komunitas 

 Pelaksanaan pendekatan di atas berpijak pada pedoman dan prinsip 

pekerjaan sosial.Terdapat beberapa prinsip pemberdayaan menurut persepektif 

pekerjaan sosial : 

a. Pemberdayaan adalah proses kolaborasi
44

 

b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai actor  

c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting 

d. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri 

e. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan 

f.  Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan 

g. Proses pemberdayaan bersifat dinimis 

h. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pe,bangunan 

ekonomi secara parallel.
45
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5. Proses Pemberdayaan Berbasis Komunitas 

 Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Proses 

pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian 

kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi 

lebih berdaya. Proses dapat di lengkapi pula dengan upaya membangun asset material 

guna memdukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Dalam 

praktek pekerjaan sosial berbasikan pemberdayaannya, baik pekerja sosial maupun 

klien melakukan pendekatan kerja bersama sebagai mitra kolaboratif berarti 

merupakan aktualisasi pemberdayaan.
46

 

 Paparan di atas adalah proses pendekatan yang dilakukan dalam pekerjaan 

sosial mulai dari tardisional sampai dengan yang merefleksikan parktek berbasiskan 

pemberdayaan.  

 Berdasarkan konsep tersebut maka proses pemberdayaan secara umum 

adalah sebagagi berikut: 

1) Mempersiapkan kerjasama 

2) Menjalin relasi kemitraan 

3) Mengartikulasikan tantangan-tantangan 

4) Mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada 

5) Mengidentifikasikan arah yang ditetapkan 

6) Mengeksplorasi sistem-sistem sumber 
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7) Menganalisis sistem sumber 

8) Menyusun kerangka pemecahan masalah 

9) Mengoptimalkan pemaanfaatan sumber 

10) Memperluas kesempatan-kesempatan 

11) Mengakui keberhasilan 

12) Mengintegrasikan kemajuan-kemajuan yang dicapai 

 Sejak awal prose pemecahan berbasis pemberdayaan masyarakat 

berdasarkan pada prinsip bekerjasama antar masyarakat, dan menyadari bahwa  

masyarakat mempunyai hak-hak yang harus dihargai.
47

 

 Unsur utama dari pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan 

kapasitas masyarakat. Kedua unsure tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karana 

apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum 

mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga 

tidak optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang 

memiliki kedua unsur tadi, kewenangan dan kapasitas. Kondisi tersebut sering juga 

disebut masyarakat kurang berdaya atau powerless, sehingga tidak mempunyai 

peluang untuk memngatur masa depannya sendiri hal itulah yang diangggap sebagai 

penyebab utama kondisi kehidupannya atau sejahtera.
48

Proses pemberdayaan 

mengandung dua kecenderungan yaitu: 
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1. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau 

mengalihkan kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar 

individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat 

dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung 

pembangunan  kemandirian mereka melalui oraganisasi. Kecenderungan atau 

proses yang pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari 

makna pemberdayaan. 

2. Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong 

atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan 

untuk menekankan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. 

Sesungguhnya, diantara dua proses tersebut saling terkait. Agar 

kecenderungan primer dapat terwuujud, seringkali harus melalui 

kecenderungan sekunder terlebih dahulu.
49

 

 Pada hakekatnya pemberdayaan merupakaansuatau kegiatan yang lebih 

menekankan proses, tanpa bermaksud menafikan hasil dari pemberdayaaan itu 

sendiri. Dalam kaitannya dengan proses, maka pertisipasi atau keterlibatan 

masyaraakat dalam tahaapaan pemberdayaaan mutlak diperlukan. Dengan sebagaai 

berikut: 
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a. Penyadaran: pada tahap ini dilakukan sosialisasi terhadap masyaraakaat 

agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemerdayaan inipenting bagi 

peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan ecara mandiri. 

b. Pengkapasitan: sebelum diberdayakan, masyarakat perlu diberikan 

kecakapandalam pengelolaanya. Tahap ini sering disebut capacity 

building, yang terdiri atas pengkapasitasan manusia,  organisasi, dan 

sistem nilai. 

c. Pendayaan: pada tahap ini, target diberkan daya, kekuasaan, dan peluang 

sesuai dengan kecapakan yang diperolehnya. Tahapan program 

pemberdayaan masyarakaat meupakan sebuah siklus perubahan yang 

berusaha mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. 

d. Tahap capacity building  dan  netwroking, tahapan ini mencakup: 

1) Melakukan penelitian, wrokshop, dan sejenisnya untuk 

membangunkapasitas setiap individu masyarakat agar siap 

menjalankan kekuasaan yang dibeikan kepada mereka. 

2) Masyarakat sasaran berama-sama membuat aturan main dalam 

menjalankaan program, berupa anggaran dasar organisasi, sistem dan 

prosedurnya. 

3) Membangun jaringan dengan pihak luar seperti pemerintah daerah 

setempat yang mendukung kelembagaan lokal 

4) Tahap pelaksasn dan pendampingan 



 

5) Melaksanakan kegiatan yang telah diusun dan direncanakan bersama 

masyarakat 

6) Tahap evaluasi mencakup: 

a) Menantau setiap tahapan pemberdayaan yang dilakukan. 

b) Mengevaluasi kekurangan dan kelebihan dari 

tahaapanpemberdayaan yang dilakukan. 

c) Mencari solusi atas konflik yang mungkin muncul dalam setiap 

tahapan peberdaayaaan, tahap evaluasi akhir menjadi jembatan 

menuju tahap terminasi. 

7) Tahap terminasi: tahap terminas dilakukan setelah program 

dinilai berjalan sebagaimana diharapkan.
50

 

 Tujuan yang ingin di capai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk 

individu dan masyarakat mandiri. Kemandian tersebut meliputi kemandirian berikir, 

bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian 

masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang alami oleh masyarakat yang 

ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu 

yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi 

dengan menggunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, 

konatif, psikomotorik, afektif, dengan pengarahan sumbe daya manusia yang dimiliki 

oleh lingkungan internal masyarakat tersebut. Dengan demikian untuk menjadi 
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mandiri perlu dukungan kemampuan berupa dukungan sumber daya manusia yang 

utuh dengan kondisi kognitof, konatif, psikomotorik, afektif
, 

dan sumber daya 

manusia lainnya yang bersifat fisik-material.
51

 

6. Strategi Dalam Pemberdayaan Berbasis Komunitas 

 Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki 

tujuan yang jelas dan harus di capai, oleh sebab itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat perlu di landasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan.
52

 Dalam pengertian sehari-hari, strategi sering di 

artikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu ang di laksanakan demi 

tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang di kehendaki. Secara konseptual 

strategi sering diartikan dengan beragam pendapatan, seperti:
53

 

a. Strategi sebagai suatu rencana 

Strategi merupakan pedoman atau acuan yang dijadikan landasan pelaksanaan 

kegiatan, demi tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan. 

 

b. Strategi sebagai kegiatan  

Sebagai suatu kegiatan, strategi merupaka upaya-upaya yang dilakukan oleh 

setiap individu, organisasi, atau perusahaan untuk memenangkan persaingan, 

demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau telah ditetapkan. 
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c. Strategi sebagai suatu sistem 

Strategi merupakan sebagai satu kesatuan dan tindakan-tindakan yang 

komperehensif dan terpadu, yang dirahkan untuk menghadapi tantangan-

tantangan guna mencapai  tujuan yang telah ditetapkan. 

d. Strategi sebagai pola pikir 

trategi merupakan suatu tindakan yang dilandasi oleh wawasan yang luas 

tentang keadaan internal maupun eksternal untuk rentang waktu yang tidak 

pendek, serta kemampuan pengambilan keputusan untuk memilih alternative-

alternatif terbaik yang dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan yang 

dimiliki untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada. 

 Dari berbagai tentang pengertian tentang “strategi” diatas dapat penulis 

simpulkan bahwa strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang “penting” 

yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengandilan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan untuk memenagkan persaingan, demi tercapainya tujuan. 

  



 

Strategi pemberdayaan masyarakat mempunyai tiga arah yaitu: 

1. Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat 

2. Pemantapan ekonomi dan pendelegasian wewenang. Pengolahan 

pembangunandi daerah yang dikembangkan peran serta masyarakat. 

3. Modernisasikan memulai penajaman dan pemantapan arah perubahan 

struktursosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran masyarakat 

lokal.
54

 

 Berdasarkan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional yang tertaung dalam 

Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999, dan Rencana Strategis Pembangunan 

Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah disebutkan bahwa strategi kebikan 

pemberdayaan UKM meliputi: 

a. Strategi kebijakan pengemangan sistem ekonomi kerakyatan 

b. Strategi kebikan penumbuhkan ilkin berusaha yang kondusif 

c. Strategi kebijakan dukungan penguatan bagi koperasi dan UKM 

 Dalam strategi kebijakan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan, 

diarahkan pada pengembangan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme 

pasar yang berkeadilan dengan prisip persaingan sehat dan memperhatikan 

pertumbuhan ekonomi, nilai kedilan, kualitas hidup dan pengembangan berwawasan 

lingkungan dan berkelanjutan. 
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 Pemberdayaann umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada 

literatur yang menyaatakaan baahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu-

lawan-satu antara pekerja sosial dan klein dalamm setting pertolongan perorangan. 

Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan 

kemampuan diri klein, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun 

demikian, tidak semua intevensi pekerjaaan sosial dapat  dilakukan melalui 

kolektifitas. Strategi pemberdayaan dapat saja dilakukana secara individual, 

meskipun pada gilirannya strategi inipun tetap berkaitan dengan kolektifitas, dalam 

arti mengkaitkan klein dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks 

pekerajaan sosial, pembedayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra 

pemberdayaan (empowerment setting) :mikro,mezzo,dan makro. 

1. Araz mikro : pemberdayaan dilakukan terhadap klein secara  individu 

melalui bimbingan, konseling, stress manajement, crisis intervention. Dan 

tujuan utamnyaa adalah membimbing atau melaatih dalam menjalankan 

tugas-tugas kehidupannya. 

2. Araz mezzo : pemberdayaan yang dilakukan terhadap sekelompok klien. 

Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media 

intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, pengetaahuan, 

keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan 

permasalahan yang dihadapinya.
55
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3. Aras makro : pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, 

karena sasaran perubahan diarahkan pada sistemlingkungan yang lebih luas. 

Peumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbyng, 

pengorganisasian masyraakat, manajeman konflik, adaalah beberapa strategi 

dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagaai 

orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka 

sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepa untuk 

bertindak.
56

 

Adapun strategi kebijakan dalam pembunuhan iklim berusaha yang kondusif, 

dilakukan dengan: 

1. Kebijakan makro yang meliputi penciptaan mekanisme pasar yang  

beradilan, penciptaan lapangan usaha dan pekerjaan, penyempurnaan 

kebijakan investasi, pedagangan dan peubahan kebijakan insudtri yang 

berorientasi pada pertanian, industri pedasaan dan ekspor, pemberdayaan 

bank dan lembaga keuangan bukan bank membiayai koperasi dan UKM, 

penyedahaan perijinan dan kebijakan fiskal dan moneter untuk 

pemberdayaan koperasi dan UKM.  

2. Kebijaksaan sektoral yaang berupa kesungguhan peran kebijakan diarahkan 

pada pemberdayaan Koperasi dan UKM,  meningkatkan peran instansi 

dalam penganggaran bagi pemberdayaan koperasi dan UKM, dukungan 

perkuatan agar terjadi sinergi dan saling ketergantungan antar pelaku usaha; 
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3. Kebijakan pembangunan daerah berupa upaya pemberdayaan koperasi dan 

UKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah. 

Sedangkan strategi kebijakan dukungan perkuatbagi koperasi dan UKM, 

dimaksud untuk memberdayakan UKM agar mampu bersaing dengan 

pelakaua ekonomi lainnya dalam kancah pasar persaingan yang sehat. 

Kebijakan dukungan perkuat ini dapat berupa : 

1) Dukungan perkuat bersifat keuangan; 

2) Dukungan perkuat non keuangan, yakni dukungan jasa 

pengembangan bisnis.
57

 

7. Tantangan dan Masalah Komunitas pedagang 

  Memang cukup berat tantangan yang dihadapi untuk memperkuat struktur 

perekonomian nasiaol. Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun 

disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala. 

Kendalanya adalah : tingkat kemampuan, keterampilan, keahlian, manajerial dan 

sumber daya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan 

usahanya dengan baik. 

 Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah : 

a. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. 
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b. Kelamahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh 

jalur terhadap sumber-sumber permodalan. 

c. Kelemahan di bidang oraganisasi dan manajemen sumber daya manusia 

d. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi 

pemasarang) 

e. Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan 

f. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya 

kapercayaan serta kepedualian masyarakat terhadap usaha kecil.
58

 

 Secara garis besar, tantangan yang dihadapi pengusaha kecil dapay dibagi 

dalam dua kategori : 

 Pertama, bagi pengusaha kecil dengan omset kurang dari Rp.50 juta umunya 

tantangan yang dihadapi dalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. 

Sehingga bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan dengan “aman” sudah cukup. 

Mereka umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi; 

biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran cashflow saja. 

 Kedua, bagi pengusaha kecil dengan omset antara Rp.50 Juta hingga Rp. 1 

milyar, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Umumnya meraka mulai 

memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut. Sehinnga menjadi lebih 

maju dan berkembang. 

8. Factor yang mempengaruhi pemberdayaan Berbasis Komunitas 
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 Konsep pemberdayaan dalam paradigma pembangunan masyaraakat pada 

sebuah komunitas biasa dianggaap sebagai konsep yang relatif lebih baik dan 

membawa manfaat yang lebih besar namun dalaam program tersebut. Hal tersebut 

dikarenakan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan 

masyarakatmenjadi 3 yang ditinjau dari aspek pelaku pemberdayaan, proses 

pemberdaayaan dan masyaraakaat yang diberdayaakan. 

a. Peilaku Pemberdayaan 

 Perilaku pemberdayaan diharapkan memiliki kemampuan, sikap dan 

keterampilan yang memadai dalam menjalankan program-program yangyang 

berkaitan pelestarian hutan dan pembebasan masyarakat dari belenggu 

ketidakberdayaan dan kemiskinan. Seorang pelaku pemberdayaan setidaknya harus 

memiliki minimal 5 bentuk kemampuan ysaitu : kemampuan untuk melihat peluang-

peluang yang ada, kemampuan untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah 

yanng perlu dengan mengacu pada misi yang ingin dicapai, kemampuan 

mengidentifikasikan subjek-subjek yang mempunyai potensi memberikan berbagai 

input dan sumber abgi proses pembangunan, kemampuan menjual inovasi dan 

memperluas wilayah  penerimaan program-program yang peruntukan kamu miskin, 

dan kemampuan memainkan fungsi sebagai fasilitator atau meningkatkan 

kamampuan masyaraakat untuk tumbuh dan berkembang dengan kekuatan sendiri. 

b. Proses Pemberdayaan 



 

 Keterlibatan mayarakat pada seluruh proses pemberdayaan harus pendapat 

perhatian yang serius yaitu : mulai mengidentifikasi masalah, potensi, dan kelompok-

kelompok strategis, perencanaan kegiatan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

mentoring serta evaluasi kegiatan. Pemerintah dan swasta atau lembaga lain harus 

sadar bahwa yang paling mengenal dan paham terhadap kondisi masyarakat sasaran 

adalah masyaraakat itu sendiri. 

c. Masyarakat yang diberdayakan 

 Masyarakat berdaya pada hakikatnya adalah masyarakat yang dapat 

menolong dirinya dengan mengoptimalkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. 

Oleh karena itu agar masyarakat berdaya harus memiliki kamampuan dalam berpikir, 

bersikap, bertindak, dan berinvasi dalam dimensi politik, sosial, ekonomi, dan 

lingkungan.
59

 

 Permasalahan pemberdayaan masyarakat menurut soemarno,apabila ditinjau 

dari aspek ekonomi adalah: 

a. Kurangnya upaya yang dapat mengurangi pengaruh lingkungan sosial-

budaya yang mengungkung masyarakat dalam kondisi kemiskinan. 

b. Kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan pengetahuan 

dan ketampilan termasuk informasi. 
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c. Kurang berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial 

yang dapat menjadi sarana interaksi sosial. 
60

 

 Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan menjadi sebuah kredo baru dalam 

pembangunan, dan bahkan ke segenap sektor kehidupan. Diadopsinya pendekatan 

pemberdayaan oleh pemerintah menurut Sumodiningrat karena tiga alasan yaitu :
61

 

1. Pemerintah sangat merosot pendapatannya sehingga tidak bisa melakoni 

sebagai lokomotif pembangunan itu sendiri, seperti yang dilakukan antara 

1970-1980 an.  

2. Pemerintah tidak bisa sepenuhnya diharapkan untuk”membiayai” 

pembangunan. Yang bisa dilakukan adalah menstimulasi masyarakat agar 

bisa “membiayai” pembangunan itu sendiri. Penyebabnya mudah ditebak : 

kemerosotan pendapatan pemerintah, baik  dari minyak, pajak, laba 

BUMN, bahkan pinjaman luar negeri. 

3. Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemeritah sebelumnya berpola 

dari pemikiran pemerintah atas pembangunan itu sendiri. Alhasil, 

pembangunan bermakna pemaksaan kehendak pemerintah kepada rakyat. 

Akibatnya pembangunan menjadi bias dari tujuan awalnya. Bahkan saat 

lalu muncul ledekan dimana ada pembangunan di situ pasti ada 

penggusuran. Di mana ada pembangunan di situ paling cepat muncul 
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jurang yang dalam antara kaya dan miskin. Hari ini masyarakat “alergi” 

pola tersebut. Pemerintah dan rakyat karenanya sepakat agar 

pembangunan diadakan atas dasar kesepakatan mereka berdua (sebagai 

institusi), dan ini  berarti memberdayakan masyarakat.  Dalam bahasa 

teknis disebut juga pembangunan yang berakar dari kehendak rakyat. 

4. Kemandirian menjadi trend global. Bangsa yang mandiri adalah bangsa 

yang mampu memenangkan persaingan. Bangsa yang mandiri terbentuk 

oleh masyarakat sendiri. Oleh karenanya kredo pembangunan adalah 

memandirikan rakyat. 

 Tantangan utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana 

membangun kelembagaan sosial  yang mampu memberikan kesempatan bagi 

masyarakat untuk mengelola potensi Sumber Daya Alam yang ada secara optimal dan 

meningkatkan pendapatan, kebebasan menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi 

dalam proses pengambilan keputusan publik. 

 

 

  



 

 

BAB III 

GAMBARAN UMUM KELURAHAN IMOPURO DAN KELOMPOK USAHA 

BERSAMA 

 

A. Gambaran Umum Kelurahan Imopuro 

1. Sejarah Singkat Kelurahan Imopuro  

Kelurahan Imopuro merupakan salah satu kelurahan dari 22 kelurahan yang 

ada di Kota Metro yang terletak ditengah  Kota Metro dan luasnya wilayah kelurahan 

tersebut adalah 119 hektar. Kelurahan Imopuro biasanya dikenal dengan istilah 15 B 

Barat,Hal ini dikarenakan 15  B barat berada disebelah barat kelutahan Imopuro, dan 

15 B timur karena letaknyanya berada disebelh timur kelurahan Imopuro. karena 

kebanyakan masyarakat diluar kelurahan ini terbiasa dengan istilah 15 B Barat dan 15 

B Timur dibandingakan Imopuro, hal ini juga lebih mudah untuk mencari lokasi 

kelurahan tersebut. Masyarakat kelurahan Imopuro mayoritas bermata pencaharian 

sebagai pedagang, akan tetapi banyak juga yang menggantungkan hidupnya sebagai 

petani, pertukangan, buruh dan jasa. Kawasan kelurahan Imopuro juga bisa disebut  

penduduknya pendatang dari berbagai wilayah yang ada di pulau jawa dan sekitarnya, 

bahkan tidak sedikit penduduk cina yang menetap dikelurahan Imopuro tersebut 

dikarena kelurahan ini sangat dekat dengan pasar dan tempat untuk berdagang 

lainnya. Kelurahan Imopuro juga bisa dikatakan sebagai kelurahan komunitas 

pedagang hal ini dikarenakan kelurahan tersebut adalah kawasan yang mayoritas 

54 



 

berprofesi sebagai pedagang, misalnya pedagang sembako, makanan atau jajanan, 

alat-alat rumah tangga, pakaian, sayuran dan sebagainya.
62

 

 

B. Monografi Kelurahan Imopuro 

1. Letak geografis kelurahan imopuro  

 Kelurahan Imopuro adalah adalah sebuah kelurahan yang terletak ditengah 

kota tepatnya di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, Adapun luas Kelurahan 

Imopuro adalah sekitar 119 Hektar. Batas wilayah Kelurahan Imopuro dengan 

Kelurahan lain antara lain sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Bertasan Dengan Kelurahan Hadimulyo Barat/Timur 

Sebelah Selatan: Berbatasan Dengan Kelurahan Metro 

Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Kelurahan Ganjar Asri 

Sebelah Timur: Berbatasan Dengan Kelurahan Yosorejo/Yosomulyo 

Secara geografis Kelurahan Imopuro beriklim sedang dengan suhu rata-rata 

27C. Dataran wilayah ini termasuk dalam kategori topografi (dataran rendah, 

tinggi,dll) dengan memiliki ketinggian tanah 45 Meter dari permukaan laut. 

 Kelurahan Imopuro terbagi dalam 6 orang ketua Rukun Warga (RW), 4 orang 

sekertaris dan 3 orang bendahara. Dalam Rukun Tetangga yang berjumlah 33 orang 

ketua (RT), 33 orang sekertaris dan 33 orang bendahara.
63

 

Orbotasi kelurahan ini adalah sebagai berikut: jarak yang ditempuh dari pusat 

pemerintahan Kecamatan adalah sekitar 0,2 Km, sedangkan untuk jarak tempuh dari 
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pusat pemerintahan Kota adalah sekitar 0,3 Km, dan untuk jarak tempuh dari 

pemerintahan Propinsi adalah sekitar 50 Km dengan mengendarai sepeda motor. 

Dengan kondisi jalan yang sudah bagus dan beraspal. 

2. Kondisi Sosial dan keagamaan masyarakat kelurahan Imopuro 

 Kelurahan imopuro mayoritas beragama islam dan akan tetapi tidak sedikit pula 

yang beragama lain misalnya kristen, adapun yang beragama islam mereka beibadah 

dimasjid atau dimushola yang ada disekitar kelurahan imopuro tersebut, disamping 

itu baik yang beragam non islam atau kristen beribadah digereja yang berada disekitar 

kelurahan imopuro. Adapun jumlah tempat ibadah yang berada dikelurahan Imopuro 

adalah, untuk umat islam sendiri ada sejumlah masjid dan mushola, masjid sendiri 

ada 6 masjdi yang berada dikelurahan tersebut dan mampu menampung jamaah 

kurang lebih 200 orang jamaah untuk sholat dan kegiatan kegamaan lainnya. 

Kemudian untuk mushola ada 9 mushola yang berada di kelurahan Imopuro, dan 

dapat menampung kurang lebih 100. Kemudian tempat ibadah yang selanjutnya 

adalah gereja, di sekitar kelurahan Imopuro terdapat 3 gereja yang dipakai ibadah 

untuk umat kristen dan khatolik, dan dapat menampung kurang lebih 200 jamaah 

umat kristen dan khatolik untuk kegiatan kegamaan dan kegiatan lainnya.
64

 

 Adapun gambaran konsosial dan kegamaan masyarakat dilkelurahan imopuro 

adalah sebagai berikut: 
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a. Hubungan/interaksi antar masyarakat 

 Kegiatan di dalam masjid Al-jihad salah satu masjid yang ada di kelurahan 

Imopuro adalah pengajian rutin untuk warga lingkungan sekitar, ada dua tipe 

pengajian yang ada di lingkunagan Masjid Al-jihad yaitu pengajian rutin umum dan 

pengajian rutin khusus. Pengajian rutin umum yang ada lingkungan tersebut yaitu 

pengajian untuk seluruh warga kelurahan Imopuro diadakan setiap malam jum’at atau 

seba’da isya sampai dengan selesai, sedangkan pengajian rutin khusus diikuti oleh 

para anggota risma yang ada dilingkungan masjid Al-jihad tesebut. Pengajian ini 

dikhususkan untuk para anggota risma guna untuk menjalin tali kekeluragaan antar 

warga Imopuro agar lebih kuat.
65

 

b. Hubungan/interaksi antar ibu-ibu majlis ta’lim 

 Kelurahan Imopuro mempunyai beberapa masjid yang dimana setiap masjid 

dikelurahan tersebut bisa dikatakan melakukan akitifitas keagamaan seperti pengajian 

baik untuk para ibu-ibu maupun untuk bapak yang tinggal disekitar kelurahan 

tersebut, salah satu dari masjid yang ada disekitar kelurahan Imopuro adalah masjid 

Al-Jihad yang dimana setiap  hari rabu malam kamis para ibu-ibu yang ada 

dilingkungan masjid Al-jihad mengadakan pengajian.
66

 Pengajian tersebut diikuti 

oleh para ibu-ibu yang ada dilingkungan Masjid Al-jihad untuk menyambung tali 

silaturahmi dan kegiatan ibu-ibu di kawasan Masjid Al-jihad, kegiatan ini biasanya 

diisi oleh para ustad yang ada di lingkungan sekitar dan terkadang juga mengundang 
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ustad dari lingkungan lain misalnya dari kelurahan Metro.
67

 Adapun pengajian ibu-

ibu tersebut di laksanakan ba’da ashar hingga menjelang maghrib, pengajian ibu-ibu 

tersebut beranggotakan sekitar kurang lebih  60 orang dan tidak sedikit pula yang 

aktif dalam pengajian tersebut. 

c. Kegiatan TPA 

 Kegiatan TPA (Taman Pendidikan Al-qur’an) yang biasa di kenal oleh 

masyarakat Imopuro  adalah TPA (Taman Pendidikan Al-qur’an) Ar-rasyid yang 

mana  dilingkungan kelurahan Imopuro di laksanakan setiap hari setelah ba’da ashar 

sampai dengan selesai. Kegiatan ini dipimpin oleh ustad Asep Juhaidi dan ustad Farid 

sebagai pimpinan TPA dan sekaligus guru mengaji. Peserta TPA berjumlah sekitar 30 

anak yang terdiri dari 17 anak perempuan dan 13 anak laki-laki. Materi yang 

diberikan pada saat murid-murid TPA mengaji adalah setiap hari senin sampai rabu 

mengaji bersama, setiap hari kamis hafalan surat-surat pendek, setiap hari jum’at dan 

sabtu menulis huruf arab, dan setiap minggu anak-anak TPA berlibur.
68

 

3. Kondisi Sosial Ekonomi kelurahan Imopuro 

 Di kawasan kelurahan Imopuro merupakan kawasan dimana mayoritas 

msayarakat yang mata pencaharian sebagai pedagang, namun tidak sedikit pula yang 

menggantungkan hidupnya dengan bertani, buruh, kerja sebagai tukang dan apa pula 

yang sudah menjadi pegawai negri sipil (PNS). Dapat dikatakan bahwasanya 

masyarakat yang ada di kelurahan Imopuro sebagai pedagang adalah lokasi kelurahan 
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tersebut sangat terjangkau dengan pasar tradisional maupun swalayan, hal ini 

dikarenakan mayoritas masyarakatnya adalah transmigran dari pulau jawa dan banyak 

juga masyarakat cina yang berdomisili dikelurahan tersebut. 

 

C. Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sumber Rejeki 

1. Sejarah singkat berdiri kelompok usaha bersama 

 KUB adalah organisasi atau wadah komunitas pengusaha Kecil yang 

mempunyai tujuan bersama dalam mencapai keinginan untuk perubahan demi 

kemajuan dalam berwirausaha. Kelompok usaha bersama Sumber Rejeki berdiri pada 

tanggal 12 April 2002 yang lalu namun setelah itu KUB tersebut fakum karena 

anggotanya dan kondisi permodalan yang kurang mendapatkan respon dari berbagai 

pihak yang terkait, setelah fakum kurang lebih 12 tahun, seorang bapak yang bernama 

Aminuddin tergugah hatinya untuk membentuk suatu kelompok usaha kembali agar 

dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan keluarganya, pada tahun 2014 bapak 

Aminuddin mencoba membentuk kelompok usaha dengan rekan- rekan pedagang 

yang ada dipasar Kota Metro yang beranggotakan sekitar 4 orang kemudian 

bertambah menjadi 10 orang anggota Kelompok Usaha Bersama. Pelaksanaan 

pendirian kelompok usaha bersama dihadiri oleh 4 orang pengurus dan 10 orang 

anggota KUBE. 

 Sebagaimana setiap orang boleh menjadi anggota KUBE, atas dasar kesadaran, 

sukarela, dan terbuka. Jadi yang paling berkuasa dalam KUBE adalah para anggota 

tersebut. Suatu kekuasaan ini juga terwujud pada keputusan-keputusan dalam rapat 



 

anggota. Rapat anggota yag dibawa oleh Badan Pengurus. Didalam Badan Pengurus 

terdiri atas : Ketua, Sekertaris, Bendahara dan Seksi-seksi lainnya. Dalam hal ini 

masyarakat di kawasan kelurahan Imopuro membentuk Kelompok Usaha Bersama 

guna untuk mengembangkan usaha untuk para komunitas pedagang yang berada di 

kawasan kelurahan Imopuro. 

 Di kawasan tersebut Imopuro awalnya pedagang yang berada di pasar Kota 

Metro pada awalnya hanya berdagang dengan modal sendiri yang modal itu terhitung 

modal yang sangat pas-pasan saja. Saat itu pedagang masih belum berdiri secara 

berkelompok, masih berupa usaha perorangan yang jumlahnya terus-menerus 

bertambah, sehingga munculah inisiatif untuk mendirikan suatu kelompok usaha 

bersama (KUB) keluarga muda yang bernama KUBE sumber rejeki.
69

 

2. Visi, misi,tujuan serta program kelompok usaha bersama 

a. Visi 

1) menumbuh kembangkan semangat dala wirausaha bagi pelaku usaha di 

kawasan keluraha Imopuro. 

2) Menunjukan kemandirian usaha sosial dalam meningkatkan ekonomi 

keluarga. 

b. Misi 

  Kelompok usaha bersama senantiasa mengayomi masyarakat pada 

umumnya anggota pada khususnya, adapun misi KUB di kelurahan Imopuro 

antara lain: 
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1) Memberikan pembelajaran dalam hidup berorganisasi 

2) Membangun kebersamaan antar sesama anggota 

3) Menumbuhkan rasa kesetiakawanan antar anggota dan masyarakat. 

4) Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan ekonomi keluarga sekaligus 

     mengingkatkan status sosial di masyarakat.
70

 

c. Tujuan kelompok usaha bersama 

 Adapun tujuan dari Kelompok Usaha Bersama di kelurahan Imopuro 

adalah sebagai berikut: 

a. Menjadikan Kelompok Usaha Bersama untuk memebawa dampak 

perubahan terhadap peningkatan ekonomi keluarga miskin. 

b. Meningkatkan rasa kebersamaan atau gotong royong antar sesama 

masyarakat kelurahan Imopuro. 

c. Mendapatkan atau meningkatkan pendapatan yang di peroleh dari 

hasil berdagang untuk kebutuhan keluarganya mau pun kelompok. 

d. Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia 

di Kota Metro sebagai program pemerintah.
71

 

3. Struktur kelompok usaha bersama 

 Struktur kepengurusan merupakan gambaran adanya suatu organisasi yang 

menjadikan ujung tombak dari sebuah perjalanan dalam suatu program dalam 

ataupun kegiatan yang membrikan landasan dalam rangka mencapai tujuan, maka 
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dari itu kepengurusan haruslah memiliki personalia yang mewakili dari aspek dan 

keahlian yang dibutuhkan oleh organisasi. 

Struktur Kelompok Usaha Bersama 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi KUB Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2017 

4. Prinsip dan sasaran kelompok usaha bersama 

a. Jaga mutu dan kualitas barang terjamin dan bermutu 

b. Musyawarah atau mufakat terbuka dalam menentukan kebijakan atau 

keputusan 

c. Saling menguntungkan, bertanggung jawab dalam segala kegitan usaha 

d. Dapat di terima dan di nikmati oleh semua lapisan masyarakat 

e. Membuka lapangan pekerjaan baru
72
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Sekertaris: Nuryanto Bendahara: Fauzi 

Achmad 

Bagian Umum : M. Andi Bagian Humas : Hartanto 

 

 

Ketua: Aminuddin 



 

5. Kepengurusan Kelompok Usaha Bersama 

 Kepengurusan Kelompok Usaha Bersama terdiri dari 5 orang kepengurusan 

yaitu: Ketua, sekertaris, bendahara, bagian umum dan bagian  humas. Adapun 

daftar nama-nama kepengurusan Kelompok Usaha Bersama adalah sebagai 

berikut: 

1) Ketua : Aminuddin 

2) Sekertaris : Nuryanto 

3) Bendahara : Fauzi Achmad 

4) Bagian Umum : Muhammad Andi 

5) Bagian Humas : Hartanto
73

 

 

6. Keanggotaan Kelompok Usaha Bersama 

 Adapun yang bapak Fauzi Achmad jumlah anggota yang ada di dalam 

Kelompok Usaha Bersama saat ini berjumlah 30 orang. Dari 30 orang anggota 

Kelompok Usaha Bersama masing-masing mempunyai usaha dagang, misalnya usaha 

dagang makanan, pakaian, alat rumah tangga, sayuran. Seperti yang dikatakan oleh 

bapak Fauzi Achmad selaku bendahara Kelompok Usaha Bersama bahwa untuk 

menjadi anggota syaratnya minimal sudah menjalankan usahanya selama 6 bulan.
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Tabel 7 

7. Uraian tugas pokok dan fungsi KUB “SUMBER REJEKI” 

No Posisi Fungsi Tugas pokok 

1 Ketua Koordinasi  Mengkoordinasi seluruh 

aktifitas kegiatan dan 

pelaksanaan 

 Melakukan kordinasi dan 

konsultasi dengan dinas/ 

instansi terkait 

 Mengajukan laporan/proposal 

bantuan jika diperlukan. 

 Dalam menjalankan fungsinya 

bertanggung jawab kepada yang 

terkait. 

2 Sekertaris  Administrasi 

 kesekertariatan 

 Notulen harian 

 Menyusun agenda kerja dan 

pertemuan 

 Menangani administrasi dan 

surat menyurat 

 Siap menggantikan posisi ketua, 

jika ketua berhalangan. 

3 Bendahara Adm. Keuangan  Menangani pembukuan dan 

tertib adm, keuangan 

 Malakukan pembayaran 

tunai/kredit 

 Membuat laporan keuangan 

secara berkala terharap 

forum/rapat 

4 Anggota   Pembantu 

 Kegiatan 

 Pelaksana 

 Membantu tugas-tugas 

pelaksanaan dar berbagai segi 

 Melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang sudah ditentukan 

dari rapat dan kordinasi dengan 

ketua, sekertaris dan bendahara 

 Siap dalam melaksanakan tugas 

dan kegiatan 

 

  



 

Tugas dan fungsi bagian humas 

  Bagian hubungan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

rencana kegiatan penerangan dan publikasi, hubungan masyarakat, dan hubungan 

dengan lembaga lain. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud : 

a. Melaksanakan urusan penerangan dan publikasi melalui media cetak dan 

media elektronik dalam rangka memasyarakatkan kegiatan. 

b. Pelakasaan urusan hubungan dengan lembaga negara dan lembaga 

pemerintahan, serta organisasi sosial masyarakat. 

c. Membuat laporan dengan pelaksaan tugas kepada atasan sebagai dasar 

pengambilan kebijakan. 

Tugas Pokok Bagian Umum 

  Kepala bagian umum mempunyai tugas membantu asisten administrasi 

dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan 

kegiatan di bidang humas. Pada intinya semua bidang, seperti halnya pengelolaan bila 

mana ada suatu permasalahan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud ialah sebagai 

berikut: 

a. Melaksanakan koordinasi dengan kepala bagian di lingkungan sekertariat 

daerah dan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan 

agar diperoleh hasil kerja yang optimal. 

b. Membina dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan di bidang tata usaha 

dan humas. 



 

c. Mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan tugasnya baik secara lisan 

maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas. 

D. Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan Komunitas Pedagang 

1. Program  Kelompok Usaha Bersama 

   Tabel 2. Program Kelompok Usaha Bersama 

No Program Tujuan Latar Belakang 

1 Peningkatan 

keterampilan usaha 

pedagang 

Untuk meningkatkan 

keterampilan pedagang 

sehingga dapat 

meningkatkan omset 

pendapatannya, dan 

pandai dalam 

berwirausaha untuk 

lebih maju. 

Masalah persaingan sesama 

pedagang yang semakin 

ketat, kemudian lokasi yang 

kurang mendukung dapat 

menjadi penyebab mereka 

untuk menjual 

dagangannya. dan 

pendapatan pedagang yang 

sangat pas-pasan untuk 

memenuhi kebutuhan 

hidupnya.  

2  pelatihan 

manajemen 

keuangan 

Untuk mengupayakan  

agar anggota bisa 

mengatur keuangan 

dalam berwisausaha 

Kesulitan komunitas 

pedagang mengakses 

sumber-sumber modal 

karena keterbatasan 

informasi dan kemampuan 

menembus sumber modal 

tersebut Padahal pilihan 

sumber modal sangat 

banyak dan beragam. 

3 Penumbuhan dan 

pengembangan 

usaha 

Untuk mengujudkan 

kestabilan usaha dalam 

berdagang dan dapat 

meningkatkan 

pendapatan pegadang 

Permodalan yang kurang 

mendukung sehingga 

menyulitkan pedagang 

untuk mengembangkan dan 

memajukan usahanya,  

 

4 

Pembinaan usaha Untuk me meningkatan 

pengetahuan dan 

keterampilan para 

anggota cara untuk 

meningkatkan kualitas 

usaha masing-masing 

Kurangnya pengatahuan 

anggota  mengenai kualitas 

produk atau bahan 

membuat anggota kurang 

maksinal dalam 

meningkatkan pendapatan 

dalam berdagang. 

5 peningkatan SDM Untuk meningkatan 

kualitas dan kuantias 

Kenyataan yang ada 

dilapangan sumber daya 



 

dalam pendampingan 

usaha. 

manusia masih sangat 

minim, sehingga 

mempengaruhi 

pengetahuan dan sikap 

terampilan dalam 

meningkatkan kualitas dan 

kuantitas usahanya. 

6 Pembinaan 

kemitraan 

Untuk memfasilitasi 

pembembangan usaha 

kemitraan dan 

menumbuhkan 

kesadaran bermitra 

dibidang ekonomi. 

Kesulitan komunitas 

pedagang mengakses 

sumber-sumber modal 

karena keterbatasan 

informasi dan kemampuan 

menembus sumber modal 

tersebut Padahal pilihan 

sumber modal sangat 

banyak dan beragam. 

sumber daya manusia 

masih sangat minim, 

sehingga mempengaruhi 

pengetahuan dan sikap 

terampilan dalam 

meningkatkan kualitas dan 

kuantitas usahanya. 

   

  Tabel di atas menjelaskan bahwa KUBE mempunyai program dalam 

pemberdayaan komunitas pedagang yang berada di kawasan kelurahan Imopuro, 

Adapun program pemberdayaan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia 

  Peningkatan sumber daya manusia yaitu meningkatkan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan anggota kelompok usaha bersama dalam rangka meningkatkan 

kualitas dan kuantitas usahanya dengan baik, sehingga mampu untuk menumbuhkan 

pendapatan keluarga. 

  Seperti yang di katakan oleh Aminuddin bahwa Kelompok Usaha Bersama 

merupakan wadah pertemuan, wahana kerja sama, unit jasa penunjang, dan dalam 



 

pengembangan ekonomi bagi anggota kelompok usah bersama bilamana ada kegiatan 

dari Kelompok Usaha Bersama maupun pemerintahan. Seperti bila terjadi adanya 

masalah dalam permodalan dan masalah persaingan dalam pasar.  

  Kehadiran Kelompok Usaha Bersama selain untuk membantu pemberdayaan 

demi ekonomi maupun keluarga serta mampu memingkatkan kuakitas dan kuantitas 

dalam pendampingan usaha dan juga memberi solusi kepada anggota untuk 

mengikuti pelatihan, agar terwujudnya keluarga sejahtera, untuk itu sasaran utama 

kelompok usaha bersama adalah keluarga yang berdomilisi di kawasan tersebut, dan 

yang sudah memiliki usaha di kawasan tersebut.
75

 

  Fauzi Ahcmad selaku bandahara di kelompok usaha bersama ia mengatakan 

bahwa kelompok mengadakan rutin kadang sebulan sekali terkadang dua bulan sekali 

tergantung kebutuhan pengusaha, tetapi pertemuan ini diwujudkan dua bulan sekali. 

Adapun pelatihan-pelatihan yang diprogramkan, yaitu pelatihan manajeman 

keuangan, dan kewirausahaan.
76

  

  Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian humas, bapak Fauzi Achmad 

mengatakan bahwasanya kelompok usaha bersama mempunyai kegiatan bermacam-

macam seperti : adanya pertemuan yang di adakan dua bulan sekali, sebagaimana di 

gunakan untuk berbagi ataupun membahas untuk menampung tentang keluhan 

ataupun permasalahan yang anggota rasakan, dan pertemuan ini berlaku untuk semua 
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anggota pada kelompok usaha bersama. Adapun kegiatan lain yang dimaksud adalah 

pelatihan-pelatihan, seperti berikut ini: 

1. Pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Walikota Metro pada 

bulan September 2014, materi yang membehas mengenai kewirausahaan. 

2. Pelatihan manajemen keuangan yang deselenggarakan oleh Universitas 

Muhammadiyah Metro (UMM) pada bulan Februari 2015, dengan materi 

yang membahas mengenai manajemen keuangan, oleh Drs. Ruslani 

  Adapun anggota mengikuti kewirausahaan agar mereka pandai dalam 

berwirausaha untuk bertambah maju, dan meningkatnya dalam hal pendapatan dan 

lain sebagainya.
77

 

  Bapak Fauzi mengatakan bahwa kegiatan pertemuan yang diadakan dalam 

perdua bulan sekali, pelatihan-pelatihan adala untuk menunjang pengetahuan serta 

pemahaman anggotanya kelompok usaha bersama dengan berwirausaha. Dalam hal 

ini sebagai upaya pembelajaran anggota untuk lebih luas dalam pengetahuan serta 

pemahaman dalam usaha kecilnya.
78

 

  Kelompok Usaha Bersama dalam pemberdayaan komunitas pedagang 

merupakan wadah untuk meningkatkan motivasi anggota untuk lebih maju secara 

ekonomi anggota, meningkatkan interaksi dan kerja sama dalam komunitas, 

mendayagunakan potensi, memperkuat daya kewirausahaan, mengembangkan akses 

pasar dan jalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait. Melalui 
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KUBE juga, setiap anggota dapat saling berpengalaman, saling berkomunikasi, saling 

mengenal, dapat menyelesaikan berbagai masalah dan kebutuhan yang dirasakan. 

Yang mana kegiatan usaha kelompok ini yang tadinya dilakukan secara sendiri atau 

individu kemudian di kembangkan dalam komunitas, sehingga setiap anggota dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan usaha ekonomi 

produktif, usaha kesejahteraan sosial serta kemampuan beroganisasi.
79

 

 Sebagaimana anggota KUBE mengikuti pelatihan manajemen keuangan 

dituntut agar bisa dalam memanaj keuangan atau administrasi dalam berwirausaha. 

Pelatihan ini dilakukan agar anggota dapat menajemen keuangan agar bisa mengatur 

pemasukan dan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan modal maupun kebutuhan 

sehari-hari. Dimana kebutuhan modal agar bisa memutar ulang modal awal sehingga 

mampu memutar modal awal dengan modal yang lebih banyak dan dapat 

meningkatkan omset pendapatan pedagang.
80

 

b. Penumbuhan dan Pengembangan Usaha serta hubungan kemitraan 

 Melalui Kelompok Usaha Bersama diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan berfikir para anggota karena mereka dituntut suatu 

kemampuan manajerial untuk mengelola usaha yang sedang berjalankan, dan 

berupaya menggali memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan untuk 

keberhasilan kelompoknya. Selain itu diharapkan dapat menumbuh kembangkan 

sikap-sikap berorganisasi dan pengendalian emosi yang semakin baik serta dapat 
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menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, rasa kepedulian dan kesetiakawanan 

sosial, baik antara keluarga binaan maupun kepada masyarakat secara luas.
81

 

Kelompok usaha bersama adalah sebagai wadah dalam menampung inspirasi 

dan pemecahan masalah, bila mana para anggotanya mendapatkan suatu kesulitan 

dalam berwirausaha. Dan sebagai suatu organisasi, KUBE mempunyai fungsi, yaitu 

sebagai wadah pertemuan, wadah kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana  

produksi, permodalan, unit pengelolaan dan pemasaran, serta unit jasa 

penunjang, dan dalam pengembangan ekonomi bagi anggota kelompok usaha 

bersama bilamana ada kegiatan atau pertemuan-pertemuan dari KUBE maupun 

pemerintah seperti bila terjadi adanya suatu masalah. 

 Melalui sarana penghubung dengan lembaga-lembaga maupun non lembaga 

dalam memperoleh akses modal, memanfaatkan, mengelola dan mengembangkan 

modal usaha melalui sistem keuangan mikro yang profesional. 

 Sebagaian dari hasil wawancara bahwa bantuan pinjaman modal dari lembaga 

kemitraan serta bantuan seperti pengajuan proposal yang di ajukan kelembaga-

lembaga atau pihak yang terkait oleh Kelompok Usaha Bersama ini yang bertujuan 

agar bisa membantu pengembangan usaha anggota yang sebelumnya usaha hanya 

berskala kecil serta dengan bantuan pinjaman modal ini bisa lebih di tingkatkan dan 

dikembangkan. Peningkatan usaha tersebut dengan sendirinya akan menambah 

pendapatan ekonomi keluarga serta lebih mensejahterakan para komunitas pedagang 

dan bahkan akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di kelurahan Imopuro dan 
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pengangguran karena akan menambahkan dan membuka peluang lapangan pekerjaan 

baru.
82

 

 Bapak Aminuddin menjelaskan bahwasanya calon-calon anggota kelompok 

tersebut adalah mereka yang sudah mempunyai usaha dagang di pasar yang ada di 

Kota Metro, itupun untuk menjadi anggota resmi setelah mereka menjalani usahanya 

mereka selama 2 bulan.
83

 

 Kelompok Usaha Bersama adalah suatu wadah kerjasama terkait adanya suatu 

kegiatan atau pelatihan-pelatihan, seperti kerjasama dengan UMM, koperindang, 

Dinas Perindustrian, Telkom, dalam rangka terkait pamateri dalam pelatihan-

pelatihan serta dalam mendukung permodalan. Mendukung permodalan dalam bentuk 

ialah KUBE mengajuka proposal pada lembag-lembaga terkait guna untuk 

memberikan bantuan dalam berwirausaha para anggotanya. 

 Melalui sarana penghubung dengan lembaga-lembaga maupun non lembaga 

dalam memperoleh akses modal, memanfaatkan, mengelola, dan mengambangkan 

modal usaha melalui sistem keuangan mikro yang profesional.
84

 

c. Pembinaa Usaha 

 Pembinaan Usaha yaitu suatu kegiatan pemberdayaan yang di lakukan 

kelompok usaha bersama hal ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 
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pengetahuan  anggota kelompok usaha bersama dalam meningkatkan kualitas usaha 

dalam masing-masing anggotanya. 

 Setelah  anggota kelompok usaha bersama ataupun keluarga binaan 

mendapatkan materi tentang pengembangan usaha, dari kegiatan pembinaan 

peningkatan SDM yang diberikan pengurus kelompok usaha bersama. Diharapkan 

anggota KUBE mampu mengembangkan  usahanya dengan baik agar tujuan sejahtera 

tercapai.
85

 

Adapun yang dimaksud pertemuan atau kegiatan tersebut adalah adanya 

perkumpulan para anggota di salah satu tempat anggota KUBE, sebagaimana 

didalamnya membicarakan dalam hal penampungan inspirasi dan pemecahan 

masalah, bila mana para anggota mendapatkan suatu kesulitan dalam berwirausaha, 

ataupun syaring antar anggota. Selain itu juga syaring tentang bagaimana 

berkembangnya kemandirian dalam berwira usaha sehingga produktifitasnya 

meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera.  

2. Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama 

 Pada hekikatnya keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini bagi para 

anggota Kelompok Usaha Bersama dalam pemberdayaan Komunitas pedagang, bagi 

anggota di tengah-tengah masyrakat yang telah mencari sarana untuk meningkatkan 

usaha ekonomi produktif (terkhusus dalam meningkatkan pendapatan komunitas 

pedagang), menyediakan sebagian kebutuhan yang diperlukan, menciptakan 

                                                 
85

 Fauzi achmad, bidang humas Kelompok Usaha Bersama, wawancara, 11 April 2017 



 

keharmonisan hubungan antar anggota, pengembangan diri dan sebagai wadah 

berbagai pengalaman antar anggota.
86

 

 Dalam rangka pemberdayaan komunitas pedagang yang ada di kawasan 

kelurahan Imopuro perlu di siapkan anggota kelompok untuk mengembangkan 

dirinya menjadi suatu unit yang mandiri sehingga sanggup untuk meningkatkan 

kesejahteraan lahir dan batin dengan  penuh kemandirian dan semangat yang tangguh 

dalam menjalankan kegiatan yang produktif baik secara kelompok maupun sendiri 

atau individu. Pemberdayaan komunitas pedagang dikembangkan oleh KUBE selama 

berdiri dan dikukuhkan pada tahun 2015 antara lain kegiatan yang di lakukan 

adalah:
87

 

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia 

 Peningkatan sumber daya manusia yaitu meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan anggota kelompok usaha bersama dalam rangka meningkatkan kualitas 

dan kuantitas usahanya dengan baik, sehingga mampu untuk menumbuhkan 

pendapatan keluarga. Yang mana kegiatan peningkatan SDM di lakukan melalui 

pendampingan dan pelatihan. Adapun pelatihan-pelatihan yang di laksanakan untuk 

para anggota ialah pelatihan manajemen keuangan, dan pelatihan kewirausahaan. 

Yang mana kegiatan peningkatan SDM ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

dan kuantitas dalam pendampingan usaha yang mana kegiatan tersebut adalah sebagai 

berikut:  
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 Pertama, seminar kewirausahaan ,pelatihan kewirausahaan ini dilaksanakan 

oleh KUBE pada bulan September 2104, dengan materi yang membahas mengenai 

kewirausahaan, dan dihadiri oleh 25 orang anggota KUBE, anggota mengikuti 

seminar ini agar mereka pandai dalam berwirausaha untuk bertambah maju, serta 

dapat meningkatkan keterampilan pedagang sehingga mampu meningkatkan omset 

pendapatannya, dan mampu menjadikan konsumen  menjadi pelanggan tetap 

kemudian dengan adanya pelatihan kewirausahaan, ngggota KUBE mampu 

memahami situasi keinginan konsumen, dengan begitu pelatihan kewirausahaan yang 

dilaksanakan oleh KUBE ini diharapkan mampu memajukan dan meningkatkan 

pendapatan untuk kesejahteraan anggotanya.
88

 

 Kedua, anggota mengikuti pelatihan anggota keuangan, yang diselenggarakan 

oleh Universitas Muhammadiyah Metro pada bulan Februari 2015, dengan materi 

mengenai “manajemen keuangan”, oleh Drs. Ruslani, adapaun pelatihan ini di 

adakan oleh KUBE bertujuan untuk mewujudkan agar anggota bisa memanaj 

keuangan atau administrasi dalam berwirausaha. Pelatihan ini diikuti oleh 23 

orang anggota, kemudian anggota KUBE diberikan wawasan mengenai 

bagaimana mengelola modal dengan baik dan benar dan mengelola bagaimana 

kemasukan dan pengeluaran dalam berdagang sehingga anggota diharapkan bisa 
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mengatur keuangan dalam bisnisnya agar tidak rugi dan dapat meningkatkan 

omsetnya dalam berdagang.
89

 

b. Penumbuhan dan Pengembangan usaha serta hubungan kemitraan 

 Hadirnya Kelompok Usaha Bersama selain untuk membantu pemberdayaan 

komunitas pedagang yang ada di Kelurahan Imopuro ekonomi keluraga maupun 

anggota, juga memberi solusi kepada anggotanya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan 

agar terwujudnya keluarga yang sejahtera, untuk itu sasaran utama Kelompok Usaha 

Bersama adalah keluarga yang berdomisili di Kelurahan Imopuro dan menjadi 

anggota Kelompok Usaha Bersama di kawasan tersebut.
90

  

 Seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan dan pengembangan komunitas 

pedagang dilaksanakan  melalui pendekatan kelompok yaitu Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE). Kelompok ini merupakan wadah dan saran bagi anggota 

komunitas pedagang untuk mendapatkan akses dan fasilitas yang dibutuhkan seperti 

aspek sumber daya manusia, manajemen usaha, permodalan, produsen, penerapan, 

teknologi tepat guna dan manajemen pemasaran. 

 Dalam upaya nemunbuhkan usaha perekonomian dan mengembangkan usaha 

anggotanya dengan tetap menjaga kestabilan dalam rangka menciptakan lapangan 

pekerjaan, serta meningkatkan peran dan partisipasi anggota dalam berbagai aspek. 
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Selanjutnya sebagai upaya merangsang kewirausaan pengusaha dalam rangka 

pengetasan kemiskinan. 

 Sebagaian dari hasil wawancara bahwa bantuan pinjaman modal dari lembaga 

kemitraan serta bantuan seperti pengajuan proposal yang di ajukan kelembaga-

lembaga atau pihak yang terkait oleh Kelompok Usaha Bersama ini yang bertujuan 

agar bisa membantu pengembangan usaha anggota yang sebelumnya usaha hanya 

berskala kecil serta dengan bantuan pinjaman modal ini bisa lebih di tingkatkan dan 

dikembangkan. Peningkatan usaha tersebut dengan sendirinya akan menambah 

pendapatan ekonomi keluarga serta lebih mensejahterakan para komunitas pedagang 

dan bahkan akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di kelurahan Imopuro dan 

pengangguran karena akan menambahkan dan membuka peluang lapangan pekerjaan 

baru.
91

 

 Bapak Aminuddin menjelaskan bahwasanya calon-calon anggota kelompok 

tersebut adalah mereka yang sudah mempunyai usaha dagang di pasar yang ada di 

Kota Metro, itupun untuk menjadi anggota resmi setelah mereka menjalani usahanya 

mereka selama 2 bulan.
92
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 Melalui sarana penghubung dengan lembaga-lembaga maupun non lembaga 

dalam memperoleh akses modal, memanfaatkan, mengelola, dan mengambangkan 

modal usaha melalui sistem keuangan mikro yang profesional.
93

 

 Setelah  anggota kelompok usaha bersama ataupun keluarga binaan 

mendapatkan materi tentang pengembangan usaha, dari kegiatan pembinaan 

peningkatan SDM yang diberikan pengurus kelompok usaha bersama. Diharapkan 

anggota KUBE mampu mengembangkan  usahanya dengan baik agar tujuan sejahtera 

tercapai.
94

 

 Hasil dari wawancara kepada bapak Suhada, ia mengatakan adanya pembinaan 

permodalan, yaitu bagaimana cara mendapatkan modal yang mereka dapat ialah 

dengan mengajukan proposal keberbagai lembaga-lembaga seperti koperindang, 

Telkom, Universitas Muhammadiyah Metro dan kementrian perindustrian.
95

 

 Kemudian ibu rika mengatakan, bahwa kegiatan yang dilakukan pada KUBE 

adalah kegiatan yang dapat meningkatakan mutu serta perkembangan anggota KUBE. 

Disamping itupun KUBE mengadakan kerjasama dengan koperindang, Telkom, 

Universitas Muhammadiyah Metro, KOPERINDANG, dan kementrian 

perindustrian.
96

  

 Ibu rika selaku anggota KUBE yang berprofesi sebagai pedagang pakaian 

mengaku terbantu dengan adanya KUBE dikelurahan Imopuro tersebut tidak sedikit 

                                                 
93

 Ketok, Anggota Kelompok Usaha Bersama, Wawancara, 6 april 2017 
94

 Fauzi Achmad, Bidang Humas Kelompok Usaha Bersama, Wawancara, 11 april 2017 
95

 Suhada, Anggota Kelompok Usaha Bersama, Wawancara, 5 April 2017 
96

 Rika Dwi Mulyasari, Anggota Kelompok Usaha Bersama, Wawancara 14 Maret 2017 



 

anggotanya yang dibantu permodalannya, hal ini dikarenakan agar perekonomian 

baik anggota maupun keluarga dapat dipenuhi dengan maksimal. Modal tersebut 

dipergunakan untuk penambahan modal awal yang mana modal awal terhitung 

kurang meningkatkan perekonomian keluarganya.
97

  

 Dengan adanya KUBE tidak hanya ibu rika saja yang diberikan pinjaman 

melainkan anggota lain seperti bapak ketok selaku pedagang alat-alat rumah tangga, 

ibu ika sebagai pedagang sayuran dan bapak suhada selaku pedagang makanan. 

 Bapak Aminuddin mengatakan penambahan modal yang diberikan kepada 

masing-masing anggota kelompok usaha bersama adalah setiap anggota mendapatkan 

penambahan modal Rp.5.000.000, yang mana modal tambahan tersebut diberikan 

pada anggota KUB yang berdagang pakaian yang mana modal tersebut dapat 

membantu permodalan agar dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
98

Kemudian 

untuk anggota-anggota lain seperti anggota yang berjualan alat-alat rumah tangga, 

makanan dan sayuran mendapatkan bantuan modal sebesar Rp. 3.000.000 guna untuk 

menambah modal awal pada setiap anggota KUBE, hal ini dikarenakan untuk 

meningkatkan perekonomian pada setiap anggota KUBE agar dapat memenuhi 

kebutuhan keluarga. Penambahan modal tersebut diberikan tidak dengan Cuma-Cuma 

saja melainkan diberikan untuk dapat meningkatkan pendapatan anggotanya.
99

 agar 

anggota dapat menggunakan modal tambahan dengan sebaik-baiknya, modal 

                                                 
97

 Rika Dwi Mulyasari, Anggota Kelompok Usaha Bersama, Wawancara, 14 Maret 2017 
98

 Aminuddin, Ketua Kelompok Usaha Bersama, Wawancara, 29 Desember 2016 
99

 Aminuddin, Ketua Kelompok Usaha Bersama, Wawancara, 29 Desember 2016 



 

tambahan tersebut juga diberikan jangka waktu sesuai kesepakatan antara anggota 

KUBE dengan pengurus agar lebih merasa bertanggung jawab, Mereka para 

anggotanya mengembangkan usahanya. hal itu guna untuk menggulirkan kembali 

modal tambahan keanggota lain agar mendapatkan pendapatan yang dapat 

meningkatkan perekonomian keluarga dan kebutuhun hidup keluarganya.
100

 

 Mengenai pinjaman modal yang diberikan oleh KUBE kepada anggota, modal 

tambahan yang diberikan dapat meningkatkan tambahan modal dan pendapatan yang 

meningkat, misalnya saja bapak suhada anggota KUBE yang berdagang makanan, 

makanan yang dijual oleh bapak suhada adalah bakso, dengan adanya tambahan 

modal yang telah diberikan oleh KUBE, yang tadinya beliau membuat bakso hanya 

dengan 2kg daging sapi yang digiling, sekarang sudah dapat menggiling daging sapi 

dengan 5kg, hal ini dikarnakan tambahan yang diberikan oleh KUBE kepada bapak 

suhada mampu meningkatkan pembuatan bakso dan dapat meningkatkan omset 

pendapatannya.
101

 

 Dalam pembinan kemitraan dapat mencakup aspek SDM, permodalan, 

manajemen usaha, dan manajemen pamasaran. Dengan adanya bimbingan dalam 

pengembangan kemitraan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bermitra 

dalam bidang ekonomi.
102
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 Ibu Ika mengatakan  bahwa peminjaman dari kemitraan adanya 

pengembalian modal. Sebagaimana pengembalian modal ini bertujuan sehingga bisa 

membantu dalam pengembangan usahanya serta mendidik anggota agar lebih merasa 

bertanggung jawab, Mereka para anggotanya mengembangkan usahanya.
103

 

 Disamping kemitraan, Kelompok Usaha Bersama dapat juga memperluas 

jaringan usaha dalam menumbuhkan kesadaran dalam bermitra di bidang ekonomi 

dan memfasilitasi dengan berbagai pusat kekuatan ekonomi dan pusat konsultasi 

bisnis agar dapat membantu anggota kelompok dalam mengembangkan usahanya. 

Dalam hal ini kemitraan dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 Tabel 3.  Bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga 

No  Nama lengkap  Bentuk kerjasama 

1 Koperindang  Untuk pelatihan-pelatihan  

2 Dinas perindustrian  Untuk mendukung dalam permodalan 

3 Telkom  Untuk mendukung dalam permodalan 

4 UMM Untuk pelatihan-pelatihan  

 Kemitraan ini di bangun untuk mempermudah dalam permodalan 

sebagaimana cara mendapatkan modal agar usaha tetap jalan, dan berkambang 

dengan baik. Maka dari KUB mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga yaitu, 

koperindang, Telkom, UMM dan kementrian perindustrian. Kerjasama yang 

dilakukan KUB adalah diantaranya untuk mendukung permodalan dalam usaha, 
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dalam pelaksanaan pelatihan-pelatihan. Hal ini yang dilakukan yaitu dengan cara 

mengajukan proposal kelembaga-lembaga ataupun pihak –pihak yang terkait. 

Sebagaimana telah terlaksana kelembaga seperti koperindang, Telkom, UMM dan 

kementrian perindustrian.   

 Bapak ketok mengatakan bahwa ia sudah 1 tahun lebih menjadi anggota KUBE 

tersebut, dan ia merasa terbantu dengan adanya KUBE yang kemudian ia banyak ikut 

serta dalam  pembinaan usaha yang dibekali adanya pelatihan-pelatihan atau 

kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kelompok usaha bersama adanya suatu 

pertemuan para anggota akan mempunyai pengetahuan serta pemahaman bagaimana 

berwirausaha dengan baik dan bisa mendapatkan penadapatan yang meningkat, 

pembinaan usaha juga diberikan pehaman bagaimana mempertahankan pelanggan 

atau menarik pelanggan (pembeli). kegiatan pembinaan adalah suatu upaya yang 

perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar kegiatan kelompok 

dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, dalam mendukung ketahanan anggota 

untuk mewujudkan keluarga masyarakat sejahtera di kawasan kelurahan Imopuro. 

Peningkatan sumber daya manusia yaitu meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan anggota Kelompok Usaha Bersama dalam rangka meningkatkan 

kualitas dan kauntitas usaha dengan baik, sehingga mampu berkarya untuk 

menambahkan pendapatan keluarga. Hal ini juga sangat penting bagi anggota guna 

meningkatkan pendapatan dan keuntungan ekonomi kita, semakin banyak pembeli 

yang menjadi langganan kita, maka akan semakin mudah kita berdagang dan juga 



 

meningkatkan pendapatan atau hasil dan keuntungan ekonomi kita. Dengan adanya 

pembinaan usaha tersebut diharapkan agar anggota juga dapat bersikap sabar, ramah 

terhadap pembeli atau pelanggan, sopan terhadap pembeli agar pembeli atau 

pelanggan bisa menjadi langganan kita.
104

  

c. Pembinaan Usaha 

 Dengan hadirnya KUBE ditengah masyarakat khususnya masyarakat Kota 

Metro, dalam menumbuhkan dan mengembangkan usahanya, para anggota mampu 

meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan 

mewujudkan sestabilan usahanya dalam  meningkatnya pendapatan, anggota KUBE 

juga dapat meningkatkan kualitas sandang dan pangannya.  

 Setelah itu, melalui pendekatan kelompok akan terjadi proses tukar pengalaman 

anggotanya yang merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berlangsung 

secara keseimbangan untuk menciptakan semangat dan mengembangkan menjadi 

pengusaha yang mandiri.
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 Menurut bapak Nuryanto sebagai sekertaris di KUBE ia menyatakan 

kelompok mengadakan pertemuan rutin kadang sebulan sekali terkadang dua bulan 

sekali tergantung dengan kebutuhan komunitas kedagang, akan tetapi pertemuan ini 

di jadwalkan dua bulan sekali. Dari paparan yang telah dipaparka oleh bapak 

Nuryanto selaku sekertaris KUB, bahwasanya Kelompok Usaha Bersama mempunyai 
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kegiatan bermacam-macam seperti: adanya pertemuan yang di adakan dua bulan 

sekali, sebagaimana di gunakan untuk barbagai ataupun membahas untuk 

manampung tentang keluhan ataupun permasalahan yang anggota KUBE rasakan, 

dan pertemuan tersebut berlaku untuk seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama.
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 Menurut Bapak Aminuddin mendapatkan sebuah informasi atau berita 

menganai Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Imopuro merupakan wadah 

pertemuan, wahana kerja sama atau unit penyediaan sarana dan prsarana dan 

prasarana produksi, permodalan, unit pengolahan dan pemasaran dalam 

pengembangan ekonomi bagi anggota Kelompok Usaha Bersama bilamana ada 

kegiatan Kelompok Usaha Bersama maupun pemerintahan. Seperti adanya masalah 

kurangnya  bahan baku dan dalam pemasaran.
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 Ibu rika mengatakan bahwasanya pembinaan usaha merupakan suatu kegiatan 

yang harus dilakukan sesering mungkin sehingga Kelompok Usaha Bersama yang 

berada di kelurahan Imopuro tersebut dapat berjalan dengan lancar seperti yang 

diharapkan dan mampu mensejahterakan anggotanya dikawasan Imopuro. Pembinaan 

ini juga diharapkan oleh anggota mampu meningkatkan pengetahuan para anggota 

mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas usaha masing-masing 

anggota.
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 Bapak nuryanto mengatakan bahwa kegiatan pembinaan  usaha adalah suatu 

upaya yang perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar 

kegiatan kelompok dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, dalam mendukung 

ketahanan anggota untuk mewujudkan keluarga masyarakat sejahtera di kawasan 

kelurahan Imopuro. Pembinaan usaha ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan 

dan pengetahuan para anggota , sikap dan keterampilan anggota Kelompok Usaha 

Bersama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kauntitas usaha dengan baik dalam 

usahanya masing-masing, sehingga mampu berkarya untuk menambahkan 

pendapatan keluarga.
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BAB IV 

FUNGSI KELOMPOK USAHA BERSAMA DALAM PEMBERDAYAAN 

KOMUNITAS PEDAGANG DI KELURAHAN IMOPURO KECAMATAN 

METRO PUSAT  KOTA METRO 

 

A. Program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Imopuro 

Kecamatan Metro Pusat  Kota Metro 

Menurut analisa data yang penulis paparkan pada Bab III, adapun program 

pemberdayaan yang dilakukan oleh komunitas pedagang dalam meningkatkan 

ekonomi keluarga. kelompok usaha bersama mempunyai kegiatan bermacam-macam 

seperti : adanya pertemuan yang di adakan dua bulan sekali, sebagaimana di gunakan 

untuk berbagi ataupun membahas untuk menampung tentang keluhan ataupun 

permasalahan yang anggota rasakan, dan pertemuan ini berlaku untuk semua anggota 

pada kelompok usaha bersama. Adapun kegiatan lain yang dimaksud adalah 

pelatihan-pelatihan, seperti berikut ini:  

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia 

  Kelompok mengadakan rutin kadang sebulan sekali terkadang dua bulan 

sekali tergantung kebutuhan pengusaha, tetapi pertemuan ini diwujudkan dua bulan 

sekali. Adapun pelatihan-pelatihan yang diprogramkan, yaitu pelatihan manajeman 

keuangan, dan kewirausahaan. 

  Kelompok usaha bersama mempunyai kegiatan bermacam-macam seperti : 

adanya pertemuan yang di adakan dua bulan sekali, sebagaimana di gunakan untuk 

berbagi ataupun membahas untuk menampung tentang keluhan ataupun permasalahan 

yang anggota rasakan, dan pertemuan ini berlaku untuk semua anggota pada 
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kelompok usaha bersama. Adapun kegiatan lain yang dimaksud adalah pelatihan-

pelatihan, seperti berikut ini: 

3. Pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Walikota Metro pada 

bulan September 2014, materi yang membehas mengenai kewirausahaan. 

4. Pelatihan manajemen keuangan yang deselenggarakan oleh Universitas 

Muhammadiyah Metro (UMM) pada bulan Februari 2015, dengan materi 

yang membahas mengenai manajemen keuangan, oleh Drs. Ruslani 

   

   Kegiatan pertemuan yang diadakan dalam perdua bulan sekali, pelatihan-

pelatihan adala untuk menunjang pengetahuan serta pemahaman anggotanya 

kelompok usaha bersama dengan berwirausaha. Dalam hal ini sebagai upaya 

pembelajaran anggota untuk lebih luas dalam pengetahuan serta pemahaman dalam 

usaha kecilnya. 

 Melalui Kelompok Usaha Bersama diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan wawasan berfikir para anggota karena mereka dituntut suatu 

kemampuan manajerial untuk mengelola usaha yang sedang berjalankan, dan 

berupaya menggali memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan untuk 

keberhasilan kelompoknya. Selain itu diharapkan dapat menumbuh kembangkan 

sikap-sikap berorganisasi dan pengendalian emosi yang semakin baik serta dapat 

menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, rasa kepedulian dan kesetiakawanan 

sosial, baik antara keluarga binaan maupun kepada masyarakat secara luas. 

 



 

b. Penumbuhan dan Pengembangan Usaha serta Pembinaan dalam Kemitraan 

 Kelompok Usaha Bersama adalah suatu wadah kerjasama terkait adanya suatu 

kegiatan atau pelatihan-pelatihan, seperti kerjasama dengan UMM, 

koperindang,Dinas Perindustrian, Telkom, dalam rangka terkait pamateri dalam 

pelatihan-pelatihan serta dalam mendukung permodalan. Mendukung permodalan 

dalam bentuk ialah KUBE mengajuka proposal pada lembag-lembaga terkait guna 

untuk memberikan bantuan dalam berwirausaha para anggotanya. 

 Melalui sarana penghubung dengan lembaga-lembaga maupun non lembaga 

dalam memperoleh akses modal, memanfaatkan, mengelola, dan mengambangkan 

modal usaha melalui sistem keuangan mikro yang profesional. 

Seperti yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya bahwasanya adanya 

Kelompok Usaha Bersama untuk mempermudah jaringan ekonomi marketing dan 

pengembangan bisnins lainnya, misalnya dengan adanya Kelompok Usaha Bersama 

dengan beberapa anggota akan memudahkan seorang mengembangkan bisnisnya, 

dalam hal ini salah satu upaya meningkatkan ekonomi keluarga, dan merupakan salah 

satu partisipasi masyarakat dalam sektor pembangunan ekonomi masyarakat dengan 

terciptanya lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat yang saat ini sulit untuk 

mencari pekerjaan, sehinnga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan 

ekonominya. 

Dapat di lihat dari latar belakang yang sudah penulis paparkan pada bab 

sebelumnya bahwasanyan komunitas pedagang yang ada di kawasan kelurahan 



 

Imopuro dapat dikatakan masyarakat kelas bawah yaitu masyarakat yang tidak dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya seperti; sandang, papan, pangan, kesehatan. 

c. Pembinaan Usaha 

Adapun sebagaimana yang penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya, 

bahwa kehadiran KUBE selain untuk membantu memberdayakan ekonomi keluarga 

maupun anggotanya, juga memberikan solusi kepada anggota untuk mengikuti 

kegiatan-kegiatan maupun pelatihan-pelatihan yang diadakan KUBE itu sendiri, agar 

terwujudnya anggota yang sejahtera, untuk itu sasaran utama kelompok usaha 

bersama adalah keluarga yang berdomisili dikawasan imopuro tersebut, yang sudah 

memiliki usaha dagang dikawasan tersebut. 

 Kelompok usaha bersama adalah sebagai wadah dalam menampung inspirasi 

dan pemecahan masalah, bila mana para anggotanya mendapatkan suatu kesulitan 

dalam berwirausaha. Dan sebagai suatu organisasi, KUBE mempunyai fungsi, yaitu 

sebagai wadah pertemuan, wadah kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana 

produksi, permodalan, unit pengelolaan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang, dan 

dalam pengembangan ekonomi bagi anggota kelompok usaha bersama bilamana ada 

kegiatan atau pertemuan-pertemuan dari KUB maupun pemerintah seperti bila terjadi 

adanya suatu masalah.  

Sebagaimana didalamnya membicarakan dalam hal penampungan inspirasi 

dan pemecahan masalah, bila mana para anggota mendapatkan suatu kesulitan dalam 

berwirausaha, ataupun syaring antar anggota. Selain itu juga syaring tentang 

bagaimana berkembangnya kemandirian dalam berwira usaha sehingga 



 

produktifitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih 

sejahtera. 

B. Kelompok Usaha Bersama dalam pelaksanaan pemberdayaan di Kelurahan 

Imopuro Kecamatan Metro Pusat  Kota Metro 

 

Seperti yang sudah penulis jelaskan di BAB sebelumnya, hadirnya Kelompok 

Usaha Bersama selain untuk membantu pemberdayaan komunitas pedagang yang ada 

di Kelurahan Imopuro, ekonomi keluraga maupun anggota, juga memberi solusi 

kepada anggotanya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan agar terwujudnya keluarga 

yang sejahtera, untuk itu sasaran utama Kelompok Usaha Bersama adalah keluarga 

yang berdomisili di Kelurahan Imopuro dan menjadi anggota Kelompok Usaha 

Bersama di kawasan tersebut. 

Peningkatan sumberdaya manusia  

 Peningkatan sumberdaya manusia yaitu meningkatkan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan anggota kelompok usaha bersama dalam rangka meningkatkan kualitas 

dan kuantitas usahanya dengan baik, sehingga mampu untuk menumbuhkan 

pendapatan keluarga. Yang mana kegiatan peningkatan SDM di lakukan melalui 

pendampingan dan pelatihan. Adapun pelatiham-pelatihan yang di laksanakan untuk 

para anggota ialah pelatihan manajemen keuangan, pelatihan manajemen pemasaran 

dan pelatihan kewirausahaan.  

 Pertama, seminar kewirausahaan ,pelatihan kewirausahaan ini dilaksanakan 

oleh KUBE pada bulan September 2104, dengan materi yang membahas mengenai 



 

kewirausahaan, anggota mengikuti seminar ini agar mereka pandai dalam 

berwirausaha untuk bertambah maju, dapat meningkatnya dalam hal pendapatan dan 

dapat meningkatkan konsumen sehingga menjadi pelanggan tetap kemudian dengan 

adanya pelatihan kewirausahaan, ngggota KUBE mampu memahami situasi 

keinginan konsumen, dengan begitu pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh 

KUBE ini diharapkan mampu memajukan dan meningkatkan pendapatan untuk 

kesejahteraan anggotanya. 

 Kedua, anggota mengikuti pelatihan anggota keuangan, yang diselenggarakan 

oleh Universitas Muhammadiyah Metro pada bulan Februari 2015, dengan materi 

mengenai “manajemen keuangan”, oleh Drs. Ruslani Sebagaimana anggota di tuntut 

agar bisa dalam memanaj keuangan atau administrasi dalam berwirausaha. Anggota 

diberikan wawasan mengenai bagaimana mengelola modal dengan baik dan benar 

dan mengelola bagaimana kemasukan dan pengeluaran dalam berdagang sehingga 

anggota diharapkan bisa mengatur keuangan dalam bisnisnya agar tidak rugi dan 

dapat meningkatkan omsetnya dalam berdagang. 

 Seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan dan pengembangan komunitas 

pedagang dilaksanakan melalui pendekatan kelompok yaitu Kelompok Usaha 

Bersama (KUB). Kelompok ini merupakan wadah dan saran bagi anggota komunitas 

pedagang untuk mendapatkan akses dan fasilitas yang dibutuhkan seperti aspek 

sumber daya manusia, manajemen usaha, permodalan, produsen, penerapan, 

teknologi tepat guna dan manajemen pemasaran. 



 

 Pembinan kemitraan dapat mencakup aspek SDM, permodalan, manajemen 

usaha, dan manajemen pamasaran. Dengan adanya bimbingan dalam pengembangan 

kemitraan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bermitra dalam bidang 

ekonomi.  

 peminjaman dari kemitraan adanya pengembalian modal. Sebagaimana 

pengembalian modal ini bertujuan sehingga bisa membantu dalam pengembangan 

usahanya serta mendidik anggota agar lebih merasa bertanggung jawab, Mereka para 

anggotanya mengembangkan usahanya.  

 Disamping kemitraan, kelompok usaha bersama dapat juga memperluas 

jaringan usaha dengan menghubungkan dan memfasilitasi dengan berbagai pusat 

kekuatan ekonomi dan pusat konsultasi bisnis agar dapat membantu anggota 

kelompok dalam mengembangkan usahanya. 

 Kemitraan ini di bangun untuk mempermudah dalam permodalan sebagaimana 

cara mendapatkan modal agar usaha tetap jalan, dan berkambang dengan baik. Maka 

dari KUB mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga yaitu, koperindang, 

Telkom, UMM dan kementrian perindustrian. Kerjasama yang dilakukan KUB adalah 

diantaranya untuk mendukung permodalan dalam usaha, dalam pelaksanaan 

pelatihan-pelatihan. Hal ini yang dilakukan yaitu dengan cara mengajukan proposal 

kelembaga-lembaga ataupun pihak –pihak yang terkait. Sebagaimana telah terlaksana 

kelembaga seperti koperindang, Telkom, UMM dan kementrian perindustrian.   



 

 Berbicara mengenai penumbuhan dan pengembangan usaha berati berbicara 

mengenai modal usaha yang diberikan oleh KUBE kepada anggota, bahwa bantuan 

pinjaman modal dari lembaga kemitraan serta bantuan seperti pengajuan proposal 

yang di ajukan kelembaga-lembaga atau pihak yang terkait oleh Kelompok Usaha 

Bersama ini yang bertujuan agar bisa membantu pengembangan usaha anggota yang 

sebelumnya usaha hanya berskala kecil serta dengan bantuan pinjaman modal ini bisa 

lebih di tingkatkan dan dikembangkan. Peningkatan usaha tersebut dengan sendirinya 

akan menambah pendapatan ekonomi keluarga serta lebih mensejahterakan para 

komunitas pedagang dan bahkan akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di 

kelurahan Imopuro. 

 Penambahan modal yang diberikan kepada masing-masing anggota kelompok 

usaha bersama adalah setiap anggota mendapatkan penambahan modal Rp.5.000.000, 

yang mana modal tambahan tersebut diberikan pada anggota KUB yang berdagang 

pakaian yang mana modal tersebut dapat membantu permodalan agar dapat 

meningkatkan pendapatan keluarga. Kemudian untuk anggota-anggota lain seperti 

anggota yang berjualan alat-alat rumah tangga, makanan dan sayuran mendapatkan 

bantuan modal sebesar Rp. 3.000.000 guna untuk menambah modal awal pada setiap 

anggota KUBE, hal ini dikarenakan untuk meningkatkan perekonomian pada setiap 

anggota KUBE agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Penambahan modal 

tersebut diberikan tidak dengan Cuma-Cuma saja, melainkan diberikan untuk dapat 

meningkatkan pendapatan anggotanya, agar anggota dapat menggunakan modal 



 

tambahan dengan sebaik-baiknya, modal tambahan tersebut juga diberikan jangka 

waktu sesuai kesepakatan antara anggota KUBE dengan pengurus agar lebih merasa 

bertanggung jawab, Mereka para anggotanya mengembangkan usahanya. hal itu guna 

untuk menggulirkan kembali modal tambahan keanggota lain agar mendapatkan 

pendapatan yang dapat meningkatkan perekonomian keluarga dan kebutuhun hidup 

keluarganya. 

 Mengenai pinjaman modal yang diberikan oleh KUBE kepada anggota, modal 

tambahan yang diberikan dapat meningkatkan tambahan modal dan pendapatan yang 

meningkat, misalnya saja bapak suhada anggota KUBE yang berdagang makanan, 

makanan yang dijual oleh bapak suhada adalah bakso, dengan adanya tambahan 

modal yang telah diberikan oleh KUBE, yang tadinya beliau membuat bakso hanya 

dengan 2kg daging sapi yang digiling, sekarang sudah dapat menggiling daging sapi 

dengan 5kg, hal ini dikarnakan tambahan yang diberikan oleh KUBE kepada bapak 

suhada mampu meningkatkan pembuatan bakso dan dapat meningkatkan omset 

pendapatannya. 

 KUBE tidak terlepas dari pembinaan usaha, hal ini dikarenakan sangat perperan 

penting dalam peningkatan usaha anggotanya, Pembinaan Usaha yaitu suatu kegiatan 

pemberdayaan yang di lakukan kelompok usaha bersama hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan keterampilan pengetahuan  anggota kelompok usaha bersama dalam 

meningkatkan kualitas usaha dalam masing-masing anggotanya. 



 

 Setelah  anggota kelompok usaha bersama ataupun keluarga binaan 

mendapatkan materi tentang pengembangan usaha, dari kegiatan pembinaan 

peningkatan SDM yang diberikan pengurus kelompok usaha bersama. Diharapkan 

anggota KUBE mampu mengembangkan  usahanya dengan baik agar tujuan sejahtera 

tercapai. 

 

 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan penjelasan yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya, maka 

yang penulis dapat menarik kesimpulan adalah bahwa kelompok usaha bersama 

(KUBE) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam memberdayakan komunitas 

pedagang yang berada dikelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. 

Adapun fungsi KUB ini dapat diwujudkan dengan menjalankan program-

program dan pelaksanaan sebagai berikut: 

a. Program pemberdayaan 

1. Peningkatan sumber daya manusia  

2. Peningkatan keterampilan usaha dagang  

3. Pelatihan manajemen keuangan  

4. Penumbuhan dan Pengembangan Usaha 

5. Pembinaan kemitraan 

 Program di atas dirumuskan sejalan dengan program-program yang dihadapi 

oleh komunitas pedagang dan diorientasi untuk mengatasi masalah-masalah yang 

dihadapi. 

b. Pelaksanaan pemberdayaan 

Adapun pelaksanaan pemberdayaan adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia meliputi: 

a. Peningkatan keterampilan usaha dagang  
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 Peningkatan keterampilan pedagang dilakukan dengan 

mengoptimalkan kegiatan-kegiatan/ pelatihan-pelatihan. sehingga 

dapat meningkatkan omset pendapatannya serta pandai dalam 

berwirausaha untuk lebih maju.  

b. Pelatihan manajemen keuangan 

 Kemampuan pedagang dalam memanajemen keuangan usaha, 

sehingga usaha yang dijalankan bisa mencapai kemajuan. 

2. Penumbuhan dan pengembangan Usaha  

 Pembinaan usaha dalam pelaksanaan program kelompok usaha 

bersama bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta 

keterampilan  para anggota cara untuk meningkatkan kualitas usaha 

masing-masing. 

3. Pembinaan usaha 

 Program pembinaan usaha di laksanakan oleh kelompok usaha 

bersama bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan usaha serta 

menumbuhkan kesadaran bermitra di bidang ekonomi. Dengan 

melukan kegiatan-kegiatan seperti: peningkatan SDM, pelatihan 

keterampilan usaha, pelatihan menejemen keuangan dan 

pengembangan usaha serta hubungan kemitraan. 

 



 

B. Saran 

 

KUBE Sumber Rejeki ini masih dapat dikatakan kurang maksimal dalam 

menjalankan fungsinya sebagai wadah pertemuan untuk berbagi dan pemecahan 

masalah, wahana kerjasama, unit jasa penunjang, dan dalam pengembangan ekonomi 

bagi anggota usaha bersama bilamana ada kegiatan dari kelompok usaha bersama 

maupun pemerintahan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan dan dikembangkan 

sehingga efektifitas KUBE dalam meningkatkan keterampilan para 

anggotanya menjadi lebih tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan 

pendapatan. 

2. KUBE sebaiknya memperluas link dengan lembaga-lembaga sehingga dapat 

berkelanjutan dan berkembang, hal ini diharapkan sangat membantu anggota 

dalam masalah keuangan dan kemitraan terhadap pihak luar. 

3. Mengajak anggota untuk mensukseskan kegiatan KUBE dengan berpartisipasi 

mengikuti kegiatan seperti adanya pertemuan rutin dengan melibatkan seluruh 

anggota binaan kelompok usaha bersama agar dapat mengenbangkan kegiatan 

sosial kemasyarakatan. 

4. Lebih meningkatkan program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) 

seperti pelatihan-pelatihan maupun pertemuan rutin, karena selama ini 

program tersebut belum terealisasi dengan baik pada anggota.  

 

 

 



 

C. Penutup 

 

Alhamdulillahhirobbil’alaminn, dengan mengucap puji syukur kehadirat 

Allah SWT atas berkat rahmat, karunianya, kekuatannya, petunjuknya serta 

hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi 

ini, sholawat serta salam tak lupa selalu diucapkan penulis kepada junjungan kita 

Nabi Muhammad SAW,  semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya kelak 

dihari kiamat. Aminn. Yarrobal’alaminn. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna, hal ini dikarenakan saran dan kritik yang bersifat membangun darai bapak, 

ibu, saudara-saudara sekalian senantaiasa penulis harapkan agar skripsi ini lebih baik 

dan mendekati kesempurnaan. 

Akhirnya penulis berharap semoga kerja keras selama ini penulis kerjakan 

untuk menyelesaikan skripsi ini benar-benar bermanfaat khususnya bagi penulis dan 

umumnya bagi pembaca sekalian. Atas segala kekhilafan dan kesalahan penulis 

mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun, semoga kita selalu dalam 

lindungannya dan hidayahnya. Aminn yarobbal’alaminn.  
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