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ABSTRAK

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PLASMA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KUD KRIDA SEJAHTERA

(Studi Di Desa Gedung Asri Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang )

Oleh :
Robeni Andiana

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya-upaya
pemberdayaan plasma KUD Krida Sejahtera terhadap masyarakat petani yang
berlatar belakang transmigran untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang
ada pada agribisnis khususnya untuk komoditi kelapa sawit. Dalam pemberdayaan
masyarakat plasma terdapat tiga tahapan yang dimulai untuk sampai pada kondisi
dimana masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri. Ketiga
tahapan itu adalah; Pertama, tahapan penyadaran yaitu tahap dimana masyarakat
diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak
untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik. Kedua, tahap
pengkapasitasan (capacity building) atau memampukan (enabling) yaitu tahap
dimana masyarakat diberi pengetahuan, fasilitas, keteramilan, organisasi dan
sistem aturan main. Dan ketiga, Tahap pendayaan (empowerment) yaitu tahap
dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan
pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang mereka telah miliki untuk
mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif adalah suatu tujuan untuk
mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas, sosial, sikap,
kepercayaan, persepsi, pemikiran secara indifidual maupun kelompok dan
penelitian pustaka, bahwa penelitian ini bertujuan menggali secara luas tentan hal-
hal dan sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Plasma yang
dikembangkan oleh perusahaan dan KUD kini menjadi solusi masyarakat
transmigran dalam bidang ekonomi, bidang pertanian, pengetahuan tentang
berkebun sehingga mereka mampu memberdayaan perkebunan klapa sawit sendiri
dan mampu memberdayaakan pekebunan karet sendiri dan masyarakat dapat
membuat usaha kecil dari dari pembiayaan yang di plasma KUD Krida Sejahtera,
diantaranya berdagang, membuka lapak penjualan kebun karet maupun kelapa
sawit, membuka penjualan kebutuhan pertanian dan lain-lain. .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek pemberdayaan ekonomi
plasma sangat mendorong ke arah kemandirian petani. Dengan kata lain sangat
membantu petani dalam upaya pemberdayaan petani. Selain itu dengan adanya
pemberdayaan program plasma telah banyak menciptakan lapangan kerja
sehingga sangat membantu masyarakat petani plasma kususnya dan umumnya
masyarakat sekitar.
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Artinya:

dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang

telah diusahakannya..(Qs An-Najm, ayat 39).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum masuk kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu penulis

akan menjelaskan arti arti dan maksud dari istilah yang terdapat dalam judul

skripsi ini. Judul ini adalah: “PEMBERDAYAAN EKONOMI

MASYARAKAT MELALUI PLASMA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

KUD KRIDA SEJAHTERA PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM” ( Didesa

Gedung Asri, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang ).

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan judul skripsi ini,

terlebih dahulu dijelaskan kata yang ada didalamnya.

PEMBERDAYAAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan terjemahan dari istilah

empowerment asal kata dari bahasa Inggris, yang secara harfiah bisa diartikan

sebagai “pemberkuasaan” dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan”

(power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (disadvantaged).

Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama adalah bahwa

masyarakat tidak dijadikan sebagai objek melainkan subjek dari berbagai upaya

pembangunan. Menurut Sunyoto Usman, pemberdayaan masyarakat adalah

sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut

community self-reliance atau kemandirian.1

1Sunyoto Usman, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi
Pembangunan Berbasis Kerakyatan, (Bandung: Humaniora, 2011), hal. 100
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Dimana masyarakat dalam proses ini didampingi untuk membuat analisis

masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternative solusi masalah

tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai resources yang

dimiliki dan dikuasai.

Dalam pandangan Kartasasmita, memberdayakan adalah upaya untuk

meningkatkan harakat  dan martabat lapisan masyrakat yang dalam kondisi

sekarang tidak manpu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan. Dengan katalain, memberdayakan adalah memampukan dan

memandirikan masyrakat.2

EKONOMI

Ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia

mencukupi kebutuhannya hidupnya seperti produksi, distribusi, dan konsumsi

terhadap barang dan jasa. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu οiκος

(oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan νόμος (nomos) yang berarti

“peraturan, aturan, hukum”. Jadi pengertian ekonomi pada dasarnya adalah ilmu

yang mengatur rumah tangga.3

Dari penggabungan kedua kata tersebut, juga dapat diartikan menunjukkan

sebuah kondisi yang merujuk pada pengertian tentang aktivitas manusia.

Terutama pada usaha agar mampu mengolah sumber daya di lingkungan

sekitarnya. Ekonomi juga dikategorikan sebagai Ilmu Sosial. Karena terkait

dengan masalah manusia yang menjadi pokok bahasan dalam kajian ilmu sosial.

2Ibid, hal. 101
3Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Ialam, (Bandu: Pustaka Setia, 2013),

hal. 13.
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Maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat

adalah upaya untuk meningkatkan kekuasan, penguatan pemilikan faktor-faktor

produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat

untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk

memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan

secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek

kebijakannya.

PLASMA

Plasma adalah pemberdayaan lahan suadaya masyarakat. Kebun Plasma

adalah areal wilayah plasma yang dibangun oleh perusahaan Inti dengan tanaman

perkebunan. Pada masa awal pengintegrasian perkebunan besar dengan

perkebunan rakyat (petani kecil) istilah yang digunakan adalah Nucleus Estate

Smallholder (NES). Istilah tersebut kemudian berubah menjadi Perusahaan Inti

Rakyat Perkebunan (PIR) dan melalui Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1986

tentang Pedoman Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat

(PIR) yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi,4

Pola  PIR (Pola Perkebunan Inti Rakyat) merupakan salah satu modal

kemitraan disektor pertanian. Perusahaan inti rakyat adalah pola untuk

mewujudkan suatu perpaduan usaha dengan sasaran perbaikan keadaan sosial

ekonomi peserta dan didukung suatu sistem pengolahan usaha dengan

memadukan berbagai kegiatan produksi, pengolaan dan pemasaran dengan

4Parulian Simanjuntak dan Bambang Irawan, Kajian Kemitraan Pola Perkebunan
Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi (Pir Trans) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan
Transmigran (Studi Kasus PT. Victorindo Alam Lestari Dengan Masyarakat Desa Ujung Batu II
Kabupaten Tapanuli Selatan ), hal. 3. Dalam http://www.academia.edu/8738130/mitra diunduh
tanggal 10 desember 2016.
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perusahan besar sebagai inti dalam suatu sistem kerjasama yang saling

menguntungkan. (Ditjen Perkebunan, 1986).5

KOPERASI UNIT DESA (KUD)

Koperasi Unit Desa adalah suatu Koperasi serba usaha yang

beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya

biasanya mencangkup satu wilayah kecamatan.6 Pembentukan KUD ini

merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak

jumlahnya dipedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong

perkembangannya oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1

Tahun 1992, koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau

badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas

kekeluargaan. Salah satu dari program pengembangan Koperasi adalah

pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD).7

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara objektif

Ingin mengetahui pemberdayaan ekonomi masayarakat melalui plasma

perkebunan kelapa sawit KUD Krida Sejahtera Desa Gedung Asri kecamatan

Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.

5http://bangazul.com/evaluasi-penerapan-inti-plasma-pada-perkebunan-kelapa
sawit.Diakses.tgl 8 des 2016.pukul,01.32.

6Sagimun MD, Koperasi Indonesia. (Jakarta Departemen Pendidikan,1984), hal. 71
7Hadhikusuma, R.T Sutantya, Raharja, Hukum Koperasi Indonesia,(Jakarta : PT Raja

Grafindo Persada, 2000), hal. 125
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2. Secara subjektif

Bagi penulis banyak  referensi  pendukung  dari  permasalahan yang akan

diteliti ini, sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

kedepan, selain itu judul yang penulis ajukan sesuai dengan jurusan penulis ambil

di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang

Pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan

Islam, pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan

dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan.8

Pemberdayaan atau pengembangan adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi

masyarakat. ini berarti masyarakat diberdayakan untuk memilih sesuatu yang

bermanfaat bagi dirinya. Dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa

masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan

untuk mengadakan pilihan-pilihan. Menurut Agus Efendi, setidaknya ada tiga

kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan dalam konteks

keumatan masa kini, yakni pemberdayaan dalam tataran ruhaniah, intelektual, dan

ekonomi.9 Dalam kompleks pemberdayaan ekonomi, masalah kemiskinan

menjadi demikian identik dengan masyarakat Islam di Indonesia.

Salah satu masalah dalam pembangunan adalah kemiskinan. Kemiskinan

merupakan permasalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh negara yang ada di

dunia ini. Kemiskinan merupakan tolak ukur bagi sebuah negara apakah

8 Nanih Machendrawaty, Pengembangan Masyarakat Islam, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2001), Cet Ke-1, hal. 41
2 Ibid, hal. 44
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pembangunan yang tengah berlangsung dapat di nikmati oleh segenap warga

negaranya tanpa memandang hal-hal yang bersifat atributif, dengan kata lain,

pembangunan yang berlangsung benar-benar merata dalam masyarakat.

Kemiskinan bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, sebab ia merupakan

akibat dari tidak tercapainya pembangunan ekonomi yang berlangsung. Dalam hal

ini, kemiskinan akan makin bertambah seiring tidak terjadinya pemerataan

pembangunan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut, maka dibutuhkan

pemerataan pembangun yang berbasis pada manusia mencakup pembangunan

masyarakat (community based development) dan pembangunan manusia (people

centered development). Model pembangunan yang humanize tersebut, maka

dibutuhkan program-program pembangunan yang memberikan prioritas pada

upaya memberdayakan masyarakat. Dalam konteks sustainable developmant ada

tiga (3) pilar yang harus menopang jalannya proses pembangunan, yaitu sosial,

ekonomi dan lingkungan. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa SDM/masyarakat

menjadi pilar utama yang harus diberdayakan. Akan tetapi usaha meningkatkan

kapasitas dan kapabilitas SDM bukan merupakan pekerjaan sederhana.

Allah swt berfirman;

                                    
     

Artinya:
Dan Katakanlah; “Bekerjalah kamu, maka Allah swt dan Rasulullah-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan nyata,
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lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”(QS.
At-Taubah’; 105).10

Suatu masalah yang perlu diperhatikan bersama dan ditanggulangi adalah

tentang pembangunan sosial dan ekonomi. Disamping kemajuan teknologi akibat

kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak dilandasi dengan pembangunan karakter

maka pemerosotan sosial, ekonomi akan semakin meluas dikalangan masyarakat.

Tidak cukup sampai disitu kenyataan bahwa jatuhnya sosial dan ekonomi

dipengaruhi oleh kemajuan zaman yang tidak bersamaan dengan ilmu pengetauan,

terutama dalam bidang ekonomi, sehingga mengakibatkan pemisah antara

simiskin dan sikaya yang mengakibatkan tidak harmonisnya sosial masyarakat.

Untuk itu diperlukan kesetaraan ekonomi dengan memberdayakan masyarakat

dengan cara memberikan pengarahan, kemandirian, betidak, dan mengendalikan

apa yang mereka lakukan dengan baik.

Untuk itu pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan dimensi

ekonomi yang sangat besar khususnya terhadap ekonomi perdesaan. Kemampuan

dalam memberikan sumbangan tersebut tercermin pada penyerapan tenaga kerja

serta jaminan pendapatan. Kemampuan sektor pertanian dalam menghadapi krisis

juga terlihat dari keadaan ekonomi perdesaan, dimana tidak memburuknya

distribusi pendapatan di perdesaan dibandingkan dengan perkotaan.

Sesuai dengan target dari pembangunan perkebunan kelapa sawit yang

ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Tulang bawang diharapkan pendapatan petani

10Departen Agama RI, AL-Quran dan terjemahannya, (PT Tanjung Mas Inti, semarang
1992), hal. 105
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rata-rata mencapai 50 juta per KK per tahun. Selama periode tahun 1996-2016

perkembangan luas areal perkebunan kelapa sawit di Tulang Bawang sangat pesat.

Pada tahun 1996 luas perkebunan kelapa sawit 11000 hektar meningkat menjadi

14000 ha pada tahun 2014 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar

15,39 persen. Perkembangan luas areal ini sangat terasa sejak mulainya krisis

ekonomi di Indonesia, sehingga pada tahun 2016 luas areal kelapa sawit sudah

hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 1996, yaitu 17000 ha.11 Cepatnya

perkembangan luas areal ini disebabkan oleh kenyataan pada awal masa krisis,

petani kelapa sawit menikmati hasil penjualan tandan buah segar (TBS) dengan

harga yang tinggi. Dengan demikian untuk tingkat ekonomi perdesaan (khususnya

petani perkebunan) mengalami tingkat kesejahteraan yang baik. Dampak dari

harga TBS ini menyebabkan tingginya minat masyarakat terhadap usahatani

kelapa sawit.12

Pembangunan perkebunan kelapa sawit pada hakekatnya adalah

pembangunan ekonomi yang berorientasi perdesaan. Sasaran pembangunan sektor

perkebunan tersebut adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat

perdesaan. Dengan demikian jumlah masyarakat miskin terutama di perdesaan

dapat dikurangi. Tujuan pokok proyek perkebunan yang dilaksanakan itu adalah;

pertama, meningkatkan produktivitas masyarakat berbasis pemberdayaan

kebunkebun rakyat dengan cara penyuluhan teknologi baru pertanian kepada

mereka, dan kedua, menjadikan sistem perkebunan tersebut sebagai program

pemerataan baik dari segi penduduk maupun sebagai pemerataan pembangunan.

11 Yasrinaldi, walil ketua KUD Krida Sejahtera, Wawancara, 27 Oktober 2016
12 Buku tahunan, KUD Krida sejahtera, 16 desember 2016
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Pengembangan industri berbasis kelapa sawit di Tulang Bawang sangat

erat kaitannya dengan daya dukung wilayah untuk penyediaan bahan baku. Tanpa

tersedianya bahan baku yang cukup, kelangsungan produksi industri kelapa sawit

akan terganggu. Untuk itu perlu dilakukan analisis daya dukung wilayah guna

mendukung pengembangan industri hilir di Propinsi Tulang Bawang.

Desa Gedung Asri adalah salah satu desa yang berada dalam kawasan

Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, yang biasa disebut daerah

Gedung Aji Lama. Masyarakat Gedung Asri pada awalnya merupakan masyarakat

transmigran dari ambarawa (Pring Sewu). Keadaan sosial masyarakat desa

Gedung Asri sebagian besar bermata pencaharian dari pertanian baik kebun

maupun bercocok tanam, tidak begitu berbeda dengan kehidupan sosial pada

masyarakat agraris pada umumnya. Keakraban di antara warga masyarakat masih

terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saling menghargai, menghormati

satu sama lain, gotong royong, yasinan, membantu warga yang akan membangun

rumah, mereka akan saling bantu membantu dari segi tenaga, material dan

pemikiran.

Sebagian besar Desa Gedung Asri terdiri dari lahan perkebunan, baik itu

perkebunan karet maupun perkebunan sawit. Kondisi tanah di Desa Gedung Asri

adalah daratan, letak lokasinya dikelilingi pekebunan sawit. Masyarakat Desa

Gedung Asri sebagian besar hidupnya dengan bertani atau berkebun, buruh,

disamping itu ada juga sebagai wiraswasta, guru, pedagang, dan PNS.13

13Yasri Naldi, kepala desa, wawancara, 03 oktober 2016
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Mata pencaharian pokok penduduk desa Gedung Asri berdasarkan data

dari Kantor Desa Gedung Asri, mayoritas dari sektor pertanian kebun, adapun

perkebunan itu terdiri dari kebun kelapa sawit, kebun karet, dan pertanian padi.

Sedangkan yang bermata pencaharian sebagai PNS atau karyawan, pensiunan,

peternak, buruh dan perdagangan hanya sebagian kecil saja.

Masyarakat desa Gedung Asri mata pencahariaannya sebagian besar petani

kelapa sawit sekitar 30 %, petani karet 21 %, petani padi 17 %, pegawai  5 %,

petani singkong 4 %, dan sebagai pedagang sebesar 3 %. Sektor pertanian menjadi

pilihan utama penduduk desa Gedung Asri, itu karena potensinya cukup besar

untuk mengusahakan dan meningkatkan pendapatan mereka.14

Namun masyarakat belum mampu memaksimalkan peluang tersebut, itu

disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat dalam sektor pertanian, modal dan

peralatan yang kurang memadai. Perekonomian masyarakat desa Gedung Asri

juga tergantung kepada iklim, misalnya pada musim banyak hujan dan musim

kemarau yang panjang akan menyebabkan pendapatan mereka menurun.

Untuk itu diperlukan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat mampu

memaksimalkan keadaan tersebut dengan efektif. Mengingat sektor pertanian

menjadi pilihan terbanyak penduduk masyarakat desa Gedung Asri maka KUD

Krida Sejahtera menerapkan program-program pemberdayaan masyarakat plasma

untuk membentuk masyarakat menjadi mandiri dan mampu memberdayaakan

lahan milik pribadi menjadi lahan yang produktif.

14 Marno, warga, wawancara, tanggal 6, desember, 2016
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Dari permasalahan diatas plasma KUD Krida Sejahtera menjadi peran

penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Gedung Asri terutama

dalam bidang usaha, pendapatan, lapangan kerja, dan fasilitas trasportasi.

Program-program yang diterapkan plasma KUD Krida Sejahtera telah

memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat dalam segi pemandirian,

pendayaan, memampukan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi sehingga

dapat melakukan pembudidayaan lahan kelapa sawit milik pribadi. Disamping itu

syarakat telah memiliki ketramipilan seperti membudidayaakan karet dan

kemudian membuwat kebun karet pribadi, usaha dagang, dengan demikian

masyarakat mempunyai kemampuan dalam meningkatkan ekonominya.

Dari latar belakang diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang”

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PLASMA

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KUD KRIDA SEJAHTERA”

PERSEPEKTIF ISLAM (Desa Gedung Asri Kecamatan Penawar Aji

Kabuaten Tulang Bawang).

D. Rumusan Masalah

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Plasma Kud Krida Sejahtera

Persepektif Islam

a. Bagaimana bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat program plasma

(KUD Krida sejahtera) Desa Gedung Asri Kecamatan Penawar Aji ?

b. Bagaimana pengaruh program plasma terhadap pemberdayaan ekonomi

masyarakat Desa Gedung Asri Kecamatan Penawar Aji ?
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah dimana berbagai data dan

informasi dikumpulkan, dirangkai dan dianalisa yang bertujuan untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan masalah-

masalah yang dihadapi. 15

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui

plasma perkebunan kelapa sawit ?

b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemberdayaan  program

plasma terhadap peningkatan ekonomi masyarakat ?

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk

pengenbangan ilmu dan lainnya, lebih rincinya sebagai berikut:

a) bagi pihak manajemen perusahan, penelitian ini diharapkan mampu

memberikan manfaat, semangat dalam memberdayaakan plasma

perkebunan kelapa sawit.

b) Bagi pihak penyusun, sebagai pendalaman ilmu yang telah didapatkan

penyusun selama duduk dibangku kuliah sehingga dapat mengalikasikan

teori kedalam masalah-masalah yang ada.

c) Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk melakukan

penelitian selanjutnya agar lebih komplek.

15Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI-Press,
1986), hlm. 2
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F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah opserfasi interview

dan terjun langsung untuk mengetahui kondisi dan situasi yang ada, dan penelitian

pustaka serta menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan

keadaan atau fenomena. bahwa penelitian ini bertujuan menggali secara luas

tentang hal-hal atau sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya sesuatu.16

G. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya

akan di duga, yang dimaksudkan untuk di teliti 17 sedangkan menurut Sujana,”

populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasilnya menghitung atau

pengukur, kuantitatif maupun kualitatif mengenai kratistik tertentu dari semua

anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin di pelajari sifat-sifatnya.18

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat

yang menjadi anggota Plasma berjumlah 164 KK sebagai pemilik lahan sekaligus

sebagai anggota plasma.19

b. Sampel

Sampel adalah sebagian kecil yang di ambil dari keseluruhan objek yang

di teliti yang di anggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan

16Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2003,) hal. 42

17Sutrisno hadi, metodologi Researtch, (Yokyakarta: PT. Adi offset,1991), hal. 220.
18Sudjana, metode statistik, (bandung: Tarsito, 2002), hal. 6
19Wawancara dengan Bapak Kori, Sekretaris KUD Krida Sejahtera, tanggal 30 Mei 2014.
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menggunakan teknik tertentu.20 Menurut Arikunto sempel adalah sebagian atau

wakil yang diteliti. Penentuan sampel sebagai berikut: apabila kurang dari 100

lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 %

tergantung pada kondisi.21

Penggunaan teknik sampel ini mempunyai suatu alasan dengan sengaja,

Untuk menarik sampel dari seluruh masyarakat plasma didesa Gedung Asri.

Jumlah seluruh masyarakat plasma desa Gedung Asri 164 dan yang dijadikan

sampel dalam penelitian ini adalah: 10 % atau 16 orang dari jumlah populasi,

yang masing-masing memiliki wilayah kerja pada; pengurus KUD Krida

Sejahtera, 2 orang terdiri dari Ketua KUD, Wakil Ketua, Pengurus Kelompok

Tani 2 orang, Pengurus TPK (Tim Perwakilan Kelompok) 2 orang, Wakil

Anggota Plasma 2 orang dan 8 orang sebagai Anggota (Petani Penerima Plasma).

I. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar-benar akurat dan sesuai dengan yang

diharapkan maka penelitian ini menggunakan proses dan teknik pengumpulan

data sebagaimana disebutkan sebagai berikut:22

1. Proses Memasuki Lokasi Penelitian

Sebelum memasuki lokasi penelitian untuk memperoleh berbagai data,

maka pada tahap ini terlebih dahulu peneliti meminta izin dan

20muhammad, penelitian kependidikan prosedur dan strategi (Bndung:Angkasa,1987),
hal.193

21Suharsimi Arikunto, manajemen penelitian, (jakarta rineka cipta, 2008), hal. 116
22Moleong, L, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Rosdakary, 2001),

hal. 232
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memperkenalkan diri kepada para informan penelitian dan aparat

pemerintahan setempat dengan membawa surat izin formal penelitian.

2. Proses Ketika Berada di Lokasi Penelitian (Getting Along)

Pada proses ini, peneliti berusaha melakukan hubungan secara pribadi

yang akrab dengan para informan, mencari informasi dan berbagai sumber

data yang lengkap dan berusaha menangkap makna inti dari berbagai

informasi yang diterima serta masalah yang diamati. Peneliti berusaha

sebijak mungkin sehingga tidak menyinggung informan terkait pertanyaan

yang diajukan dalam proses wawancara.

3. Proses Pengumpulan Data (Logging Data)

Pada proses ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah

ditetapkan berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Interview (wawancara), yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh

data melalui percakapan langsung dengan para informan yang berkaitan

dengan masalah penelitian, dengan menggunakan pedoman wawancara.

b) Observasi (pengamatan), yaitu teknik yang digunakan untuk

mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan

terhadap objek yang diteliti.

c) Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data

dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang

diteliti.

d)
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4. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan penelitian, data yang telah terkumpul akan dianalisis

sebagaimana data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan langkah-

langkah sebagaiman berikut:

a) Editing adalah memeriksa hasil wawancara yang telah didapat dari

responden.

b) Klasifikasi adalah pengelompokan data-data sesui dengan jenis dan

penggolongannya setelah diadakan pengecekan.

c) Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil persentase yang

diperoleh sehingga memudahkan penulis untuk menganalisa dan menarik

kesimpulan23

d) Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis

catatan hasil kuisioner, interview dan sebagainya untuk meningkatkan

pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai

temuan orang lain24

23Moersaleh Dan Musanef, Pedoman Membuat Skripsi, (Gunung Agung, Jakarta, 1981),
hlm. 17

24Noeng Muhadjir, Metodologi Keilmuan Paradigma Kualitatif, Kuantitaif, dan Mixed,
Rake Sarasin, (Yogyakarta, 2004), hlm. 79
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti

tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan adalah

upayayang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk

mengembangkannya. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi

masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang

tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk

menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat

hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap

pasar dan akses terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (basic need) yaitu sandang,

pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami

bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya untuk

meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna

memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat

berpotensi dalam proses pembangunan nasional.25

25Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta:Balai Pustaka, 2002), hal. 242
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Untuk mengetahui maksud dari pemberdayaan ekonomi umat, perlu

dikemukakan tentang pemberdayaan itu sendiri. Suatu masyarakat dikatakan

berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. Pertama,

memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian

yang stabil. Kedua, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan

lingkungan. Ketiga, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan

dari luar. Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam

mengaktualisasikan diri dan menjaga eksistensinya bersama bangsa dan negara

lain.26

Permberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun

daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan

kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk

mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang

memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu

mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.27

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi

manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan nilai-nilai

dasar sistem ekonomi yang berlandaskan pada tauhid sebagaimana dirangkum

dalam rukun iman dan rukun Islam. Prinsip dasar ekonomi islam sebagai berikut:

1. Kepemilikan

2. Keseimbangan

26Nur Mahmudi Isma’il, “Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul”,
(Bandung: ISTECS, 2001), hlm. 28

27Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 263-264
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3. Keadilan

Secara lemih mendetil ketiga nilai dasar tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Kepemilikan dalam ekonomi Islam merupakan:

a. Pemilikan terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara

mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Seorang muslim yang tidak

memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah

padanya akan kehilangan hak atas sumber-sumber tersebut.

b. Pemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia, dan bila orang

itu mati, harus didistribusikan (alihkan kepemilikannya) kepada ahli

warisnya menurut ketentuan Islam.

2. Keseimbangan.

Pengaruh faktor keseimbangan terlihat pada berbagai praktek ekonomi

muslim, misalnya kesederhanaan (tawassuth), berhemat dan menjauhi

pemborosan (mubazzir ). Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan

kebaikan hasil usahanya diarahkan untuk di dunia dan di akhirat saja, tetapi

berkait juga dengan kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan

umum yang harus dipelihara, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban harus

direalisasikan.

3. Keadilan

Kata keadilan adalah nilai dasar dan memiliki bobot yang sangat

dimuliakan dalam Islam, selain itu kata yang paling banyak disebut dalam Al-
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quran setelah Allah dan ilmu pengetahuan, ialah keadilan. Baik yang berkaitan

dengan aspek sosial, politik maupun ekonomi.28

Al-Qur’an sendiri, sebagai sumber utama sistemekonomi Islam

menyebutkan:

                      ...
Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami
keluarkan dari bumi untuk kamu...”(QS. Al-baqarah’: 157)29

Menurut pendapat para ahli seperti Suhendra adalah “suatu kegiatan yang

berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua

potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi”.30 Sedangkan

menurut Widjaja pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan

kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat

mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan

mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan

budaya.31

Pengertian lain dari pemberdayaan yaitu :

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang

yang lemah atau tidak beruntung.

28Ramadhan, Muhammad, Islam dan Pemberdayaan Ummat. 2004. Diakses tanggal 16
Desember 2016 dari situs http://habapendidikan.blogspot.com/2012/03/islam-dan-pemberdayaan-
ekonomi-ummat.

29Tim Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahnya, Medinah:
Mujamma’ al-Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf al-Syarif, 1418 H. hal. 67

30Suhendra, Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat,(Bandung: Alfabeta,
2006), Hlm. 16

31Haw Widjaja , Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh. (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2003), Hal. 87
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2. Pemberdayaan menunjukan pada usaha pengalokasian kembali

kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.

3. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan di mana rakyat, organisasi, dan

komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya.

4. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup

kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan

mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang

mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa

orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang

cukup untuk mempengaruhi kehidupan oarng lain yang menjadi

perhatiannya.

Menggarisbawahi bahwa pemberdayaan merupakan sebuah proses,

(empowerment) sebagai pengalokasian ulang mengenai kekuasaan. Empowerment

juga dapat diartikan sebagai suatu cara di mana rakyat, organisasi dan komunitas

diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya. Menurut ahli pemberdayaan

lainnya, Edi Suharto, pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah

bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan,

tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.32 Berdasarkan

konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan

sebagai berikut :

32Edi Suharto, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, (Refika Aditama,
Bandung: 2005), hlm. 17
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1. Upaya itu harus terarah

2. Program ini harus langsung mengikut sertakan masyarakat atau

bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran

3. Menggunakan pendekatan kelompok

Pemberdayaan secara istilah adalah terjemahan dari bahasa asing

empowerment yaitu upaya untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam

istilah yang lain, upaya pemberdayaan merupakan bantuan transformatif yaitu

bantuan yang membuat orang yang menerimanya menjadi berubah ke arah yang

lebih baik melalui upayanya sendiri.33

Menurut Agus Efendi, sebagaimana dikutip oleh Nanih Machendrawaty

dan Agus Safei, setidaknya ada tiga kompleks pemberdayaan yang mendesak

untuk diperjuangkan dalam konteks keutamaan masa kini, yakni : pemberdayaan

pada matra ruhaniah, intelektual, dan ekonomi.34 Di dalam pemberdayaan

terkandung makna pemberian kemampuan dan pemberian kekuasaan. Dalam

pemberdayaan mengandung dua kecenderungan primer dan sekunder.

Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan yang menekankan

pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau

kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan

kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi,

33Ayub M. Padangaran, Managemen Proyek Pengembangan Masyarakat, (Kendari :
Unhalu Press, 2011), hal. 31

34Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Safei, Pengembangan Masyarakat Islam dari
Ideologi, Strategi, sampai Tradisi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), hal. 44
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mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau

keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya. 35

Dari penjelasan beberapa penulis dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan

ekonomi masyarakat adalah upaya untuk mencapai enam tujuan yaitu : Pertama,

memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terdiri dari kebutuhan konsumsi

dan kebutuhan usaha produktif. Kedua, meningkatkan kesadaran, pengetahuan

dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Ketiga,

meningkatkan rasa tanggungjawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.

Keempat, menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk membangun dirinya

sendiri. Kelima, membangun serta memelihara sarana dan prasarana fisik

wilayahnya. Keenam, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu rangkaian

rencana kegiatan yang mampu menghantarkan langkah menuju tujuan yang akan

dicapai, sehingga dapat mempermudah pencapaian tujuan masyarakat dalam

rangka meningkatknan pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu

upaya dalam meningkat kualitas sumber daya manusia serta pemberdayaan yang

bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat.

Ada tiga tahapan yang dilalui untuk sampai pada kondisi dimana

masyarakat berdaya untuk mengembangkan dirinya sendiri. Ketiga tahapan itu

adalah: Pertama, tahapan penyadaran yaitu tahap dimana masyarakat diberi

pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk

35Syamsuddin Abbas, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Diklat Pertanian,
(Jakarta: Departemen Pertanian, 2002), hal. 3
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mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik. Kedua, tahap

pengkapasitasan (capacity building) atau memampukan (enabling) yaitu tahap

dimana masyarakat diberi pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), fasilitas

(facilities), organisasi (group) dan sistem nilai atau aturan main (norm).

Ketiga,Tahap pendayaan (empowerment) yaitu tahap dimana masyarakat diberi

kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, ketrampilan dan

kemampuan yang mereka telah miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri

mereka sendiri.36

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat akan berhasil apabila

strategi yang mendasarinya sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran yang

bersangkutan. Beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam

pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan, antara lain:37 Pertama,

pengembangan organisasi/kelompok masyarakat yang dikembangkan dan

berfungsi dalam mendinamisir kegiatan produktif masyarakat. Kedua,

pengembangan jaringan strategis antar kelompok/organisasi masyarakat yang

terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat tani asosiasi dari

organisasi petani dan nelayan, baik dalam skala nasional, wilayah, maupun local.

Ketiga, kemampuan kelompok petani dan nelayan kecil dalam mengakses

sumber-sumber luar yang dapat mendukung pengembangan mereka, baik dalam

bidang informasi pasar, permodalan, serta teknologi dan manajemen, termasuk

didalamnya kemampuan lobi ekonomi.

36Loc.it, Ayub Padangaran, hal. 32
37Makalah Pemberdayaan Masyarakat Petani, Diakses pada tgl. 11 februari 2014.

www.google.com
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Dalam rangka membangun perekonomian sudah secara pasti harus

melakukan keunggulan kompetitif, keunggulan kompetitif dapat berjalan jika

didukung oleh piranti-piranti itu adalah pendidikan kewirausahaan. Maka untuk

mengeliminasi dampak dari timpangan struktur perekonomian nasional dan untuk

memberdayakan ekonomi industri kecil terutama memperbesar peranannya

dalam struktur perekonomian nasionalmaka langkah-langkah berikut perlu

dipertimbangkan sebagai strategi yaitu:

1) Peningkatan akses kepada asset produksi. Masalah yang mendasar dalam

rangka perluasan iklim usaha dan pemberdayaan industri kecil ini adalah

akses kepada dana. Akses kepada modal harus diartikan sebagai

keterjangkauan yang memiliki dua sisi,ada pada saat diperlukan dan sisi

lain dalam jangkauan kemampuan untuk memanfaatkannya, dengan

demikian persyaratan teknis perbankan yang biasa digunakan disektor

modern tidak bisa diterapkan disini, paling tidak pada tahap awal,

misalnya penilaian pemberian kredit tidak harus berdasarkan agunan

Stetapi berdasarkan prospek kegiatan usaha dan bunganya harus

memperhatikan industri kecil yang senyatanya dan jelas menguntungkan

bagi usaha ekonomi rakyat. Selain itu, akses kepada teknologi pun

penting unuk meningkatkan akses produksi yang mana terkait dengan

peningkatan keterampilan teknis produksi, pemasaran, dan manajerial.

2) Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha antara industri kecil

dan industri menengah atau besar. Peningkatan ini dapat dilakukan

melalui pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana
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perhubungan yang akan memperlancar pemasaran produk misalnya

melalui wadah koperasi.

3) Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan

industri  kecil. Proses industrialisasi harus mengarah kepedesaan dengan

memanfaatkan potensi setempat yang umumnya adalah agrobisnis dan

agroindustri.

4) Kebijaksanaan ketenagakerjaan yang merangsang tenaga kerja mandiri

sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru yang berkembang menjadi

wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang..  Dalam

rangka itu secara luas harus disdiakan pelatihan keterampilan teknis,

manajemen dan perdagangan termasuk pengetahuan mengenai pasar serta

cara untuk memperoleh pendanaan.

5) Adanya perangkat peraturan perundangan yang benar-benar melindungi

dan mendukung pengembangan industri kecil yang ditujukan khusus

untuk kepentingan rakyat kecil. Munculnya UU No.9/1995 tentang usaha

kecil merupakan perwujudan dari komitmen itu. Namun tanpa

diberlakukannya Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana, maka

UU tersebut masih belum efektif untuk melindungi usaha kecil.38

Sedangkan terdapat beberapa permasalahan dalam usaha ekonomi

masyarakat. Pertama, keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi

dan pasar. Kedua, relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan

usaha masyarakat. Ketiga, masih rendahnya produktifitas usaha masyarakat.

38Adi Sasono, Solusi Islam atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan dan Dakwah),
(Jakarta : Gema Insani Perss, 1998), hal. 25
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Permasalahan tersebut perlu diatasi dengan sebuah program yang berupaya

meminimalisir hambatan-hambatan yang ada di dalam pengembangan usaha

ekonomi masyarakat.

1) Peningkatan akses.

Program ini ditujukan untuk mengurangi keterbatasan akses    masyarakat

yang mencakup akses pendanaan, informasi pasar, dan pengembangan bisnis

masyarakat. Beberapa program yang akan dilakukan dalam lingkup fokus

program ini adalah:

a. Fasilitasi pendanaan bagi usaha ekonomi masyarakat.

b. Fasilitasi distribusi informasi dalam rangka pengembangan usaha

ekonomi masyarakat.

c. Fasilitasi proses-proses intermediasi bisnis produk usaha ekonomi

masyarakat

d. Fasilitasi pengembangan basis data produk dan informasi pasar.

2) Peningkatan Kapasitas.

Program ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas baik personal maupun

organisasi dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat. Beberapa

program yang akan dilakukan dalam lingkup fokus program ini adalah:

a. Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan CBO dan

BSO dalam pengelolaan dan peningkatan kinerja usaha ekonomi

masyarakat.

b. Fasilitasi peningkatan kapasitas dalam penguasaan teknologi dan

ketrampilan
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3) Peningkatan produktifitas usaha masyarakat.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan produktifitas usaha ekonomi

masyarakat sekaligus perluasan skala usahanya. Beberapa program yang akan

dilakukan dalam lingkup fokus program ini adalah: Fasilitasi pengembangan

usaha mikro dan fasilitasi berbagai upaya peningkatan produktifitas usaha

ekonomi masyarakat.39

Dengan demikian yang perlu diperhatikan dalam proses meningkatkan

ekonomi yaitu sasaran pengembangan masyarakatnya, yaitu:

a. Pemberdayaan secara individu.

Masyarakat harus memiliki kecerdasan rohaniah dan kecerdasan

intelektualitas, peningkatan kualitas individu melalui pendidikan dan dengan

memilikikualitas hidup yang tinggi motif selanjutnya diarahkan agar manusia

sebagai pribadi selalu bekerja keras, penuh kesungguhan, keahlian dan

keterampilan dalam mengerjakan sesuatu sebagai manifestasi motif semangat

profesional, dan selalu menghargai waktu.

Dunia pendidikan dewasa ini dalam membangun individu sumber daya

manusia. Mengarahkan konsep orientasi pendidikan pada konsep pendidikan Link

and match atau Sistem Pendidikan Ganda, dan diterjemahkan sebagai upaya

meningkatkan dan mempersiapkan peserta didik agar mandiri. Konsep ini

bertujuan menciptakan sumber daya individu yang siap pakai sesuai dengan

sektor-sektor  pembangunan.

b. Pemberdayaan melalui keluarga.

39http://javlec.org/index.php/isu/usaha-kecil-mandiri.html, dicatat pada tanggal, 2 Mei
2016
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Keluarga merupakan bentuk masyarakat  terkecil, tetapi terpenting dalam

hidup seseorang keluarga adalah jiwa masyarakat. Pengembangan masyarakat

dalam konteks pemberdayaan pada tatanan yang meliputi 3 aspek: pemberdayaan

rohaniah, intelektual, dan ekonomi. Dengan ketiga pemberdayaan tersebut akan

sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dalam kehidupan keluarga

sedangkan pemberdayaan keluarga pada ekonomi, sangat berkaitan erat dengan

pemberdayaan rohaniah dan intelektual karena untuk meningkatkan taraf hidup

perlu adanya usaha peningkatan skill bagi anggota keluarga dan keterampilan

berwirausaha.

c. Pemberdayaan melalui masyarakat.

Manusia pada hakekatnya hidup bermasyarakat. Berbicara soal

pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari pemberdayaan individu, karena

manusia dapat dilihat individu sekaligus masyarakat. Masyarakat pada dasarnya

terdiri dari individu-individu jika pemberdayaan secara individu sudah berjalan

baik maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pemberdayaan pada

tatanan keluarga dan masyarakat..40

Berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi yang terjadi maka pilihan

kebijakan hendaklah dilaksanakan dalam berbagai langkah strategis sebagai

berikut :

Pemberian peluang atau akses yang  lebih besar kepada aset produksi yang

paling mendasar adalah akses kepada sumber dana. Tersedianya dana yang

40Ibid
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memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi yang kecil, sehingga dapat

digunakan untuk pemupukan modal secara berkesinambungan.

Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.Sebagai

produsen dan penjual   posisi dan kekuatan rakyat dalam perekonomian sangat

lemah. Selain itu, upaya yang tidak kalah penting adalah memperkuat posisi

trnsaksi dan kemitraan usaha kebersamaan dan kesetiakawanan, akan timbul rasa

percaya diri dan harga diri dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi.

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam upaya

menciptakan sumber daya manusia yang kuat dan tangguh. Upaya-

upaya perbaikan kesehatan dan pelayanan pendidikan harus dilakukan

tanpa henti dengan memperhatikan berbagai upaya, misalnya:

pendidikan formal biasa, pelatihan-pelatihan, eksperimen dilapangan

dan sebagainya.

2. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong munculnya tenaga kerja

yang terampil menguasai keterampilan dan keahlian hidup serta

tenaga kerja mandiri dengan bekal keahlian usaha.

3. Pemerataan pembangunan antar daerah, untuk itu pemerintah harus

secara pro-aktif memberikan sejumlah kemudahan, seperti: bantuan

kredit lunak untuk pengusaha kecil, mengadakan penyuluhan dan

pelatihan. Dengan demikian inti pembangunan ekonomi kerakyatan

tidak lain adalah mensejahterakan masyarakat lahir dan batin41

41Nanih Machendrawaty dan Agus Ahmad Syafei, op.cit, hal.70
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Upaya-upaya untuk memperkuat posisi rakyat atas Negara, tidak saja

membutuhkan peran pemerintah dalam hal ini adalah political will dari mereka

akan tetapi peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan seperti usaha kemitraan

antara industri berskala besar dengan petani desa. Di dalam membangun

masyarakat petani di desa yang bertujuan untuk meningkatkan ekonominya juga

harus memperhatikan poktensi yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Karena

potensi masyarakat petani itu berbeda, maka dalam pengembangan pertaniannya

harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang akan dikembangkan.

3. Partisipati Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi sepadan dengan arti peranserta, ikutserta, keterlibatan, atau

proses belajar bersama saling memahami, menganalisis, merencanakan dan

melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. Dalam menggalang peran

serta semua pihak itu diperlukan agar terciptanya suasana yang bebas atau

demokratis, dan terbinanya kebersamaan.

Menurut Diana Conyers, ada tiga alasan utama mengapa partisipasi

masyarakat mempunyai sifat penting. 42

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh

informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat

setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta

proyek-proyek akan gagal.

2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program

pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan

42Conyers Diana, Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 1954), hal. 154
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perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk

proyek tersebut, dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap

proyek tersebut.

3. Partisipasi menjadi urgen karena timbul anggapan bahwa

merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam

pembangunan masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat

memiliki hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis

pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Dengan demikian, rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan,

masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri

permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan,

melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang

dihasilkan serta melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

4.Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pemberdayaan masyarakat setidaknya ada empat tahapan

diantaranya: 43

Tahap 1. Seleksi Lokasi/Wilayah

Seleksi desa atau dusun dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati

oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan masyarakat. Penetapan kriteria penting agar

tujuan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat akan tercapai serta pemilihan

lokasi dilakukan sebaik mungkin.

Tahap 2. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

43Delivery, 2004, Pemberdayaan Masyarakat, diakses pada tgl. 05 feb 2014.
http://www.deliveri.org/guidelines/policy/pg_3/pg_3_summaryi.htm
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Kegiatan ini untuk menciptakan komunikasi serta dialog dengan

masyarakat. Sosialisasi CD membantu untuk meningkatkan pengertian

masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat

menetukan ketertarikan masyarakat untuk berperan dan terlibat dalam program.

Tahap 3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Maksud pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan dan

kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya (tujuan umum).

Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

a. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan, potensinya serta

peluang. Tahap ini sering dikenal dengan “kajian keadaan pedesaan

partisipatif” atau sering dikenal dengan Participatory Rural Appraisal

(PRA). PRA adalah suatu metode pendekatan belajar tentang kondisi

dan kehidupan pedesaan diri, dengan, dan oleh masyarakat desa

sendiri.44 Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan

percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya,

baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan

dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan

kelembagaan.

b. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian.

Setelah teridentifikasi segala potensi dan permasalahan masyarakat,

langkah selanjutnya adalah memfokuskan kegiatan pada masyarakat

yang benar-benar tertarik untuk melakukan kegiatan bersama.

44Hasim dan Remiswai, Community Development Berbasis Ekosistem, (Jakarta: Diadit
Media, 2009), hal. 203
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Pembentukan kelompok berdasarkan kemauan masyarakat dan dapat

menggunakan kelompok-kelompok yang sudah ada sebelumnya

dilengkapi dengan kepengurusan dan aturan. Kelompok dengan

difasiltasi oleh fasilitator menyusun rencana kelompok berupa rencana

kegiatan yang konkrit dan realistis. Tahapan penyusunan dan

pelaksanaan rencana kelompok:

1. Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah hasil PRA

lebih rinci;

2. Identifikasi alternatif pemecahan masalah terbaik;

3. Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah;

4. Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian

pelaksanaannya.

c. Menerapkan rencana kegiatan kelompok

Rencana yang telah disusun bersama dengan dukungan

fasilitasi dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam

kegiatan yang konkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan

rencana awal. Pemantauan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan

menjadi perhatian semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan

jika diperlukan

d. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus

(Monitoring dan Evaluasi Partisipatif/M & EP). M & EP dilakukan

secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat

agar proses CD berjalan dengan tujuannya. M & EP adalah suatu
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proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan CD, baik

prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat

disusun proses perbaikan kalau diperlukan.

Tahap 4. Pemandirian Masyarakat

Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk

memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah

pendampingan kelompok adalah mempersiapkan masyarakat agar benar-benar

mampu mengelola sendiri kegiatnnya. Dari uraian beberapa teori para ahli di atas

mempertegas konsep-konsep pemberdayaan masyarakat PT. Pertanian Sehat

Indonesia serta Yayasan Bina Desa Indonesia dalam melakukan pemberdayaan

masyarakat dalam bidang pertanian. PT. PSI dan YBDI dalam melakasanakan

program-programnya yang menitik beratkan pada kemandirian masyarakat serta

yang berorientasi pada keseimbangan lingkungan.

B. PROGRAM PLASMA KELAPA SAWIT

1. Definisi Program Plasma

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam

ketatanegaraan, perekonomian, dsb) yang akan dijalankan. Plasma adalah

pemberdayaan lahan suadaya masyarakat. Kebun Plasma adalah areal wilayah

plasma yang dibangun oleh perusahaan Inti dengan tanaman perkebunan. Pada

masa awal pengintegrasian perkebunan besar dengan perkebunanrakyat (petani

kecil) istilah yang digunakan adalah Nucleus Estate Smallholder (NES). Istilah

tersebut kemudian berubah menjadi Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR)

dan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pedoman
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Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang

dikaitkan dengan Program Transmigrasi,45 Pola Perusahaan Inti Rakyat atau

disingkat PIR adalah pola Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan dengan

menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing

perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama

yang saling menguntungkan, utuh dan kesinambungan. Pemerintah berupaya

menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi yangsebaik-baiknya dalam rangka

penyusunan dan pelaksanaan program-program kegiatan yang berkaitan dengan

pengembangan tanaman perkebunan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang

dikaitkan dengan Program Transmigrasi, atau lebih dikenal dengan sebuatan PIR-

TRANS.

PIR-TRANS adalah PIRTRANS adalah proyek PIR yang dikaitkan

dengan program transmigrasi. Progam tersebut dilaksanakan dalam rangka

menciptakan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta

meningkatan produksi perkebunan melalui investasi swasta yang diarahkan untuk

mencukupi kebutuhan nasional dan peningkatan ekspor non migas.46

Selanjutnya program revitalisasi perkebunan ini dilaksanakan oleh

perusahaan yang telah memiliki Ijin Usaha Perkebunan (IUP) atau/Ijin Usaha

Industri, sebagaimitra, Koperasi dan pekebun. Koperasi sebagai salah satu

pelaksanaan program revitalisasi perkebunan memiliki fungsi yang sangat penting

45Parulian Simanjuntak dan Bambang Irawan, Kajian Kemitraan Pola Perkebunan
Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi (Pir Trans) Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan
Transmigran (Studi Kasus PT. Victorindo Alam Lestari Dengan Masyarakat Desa Ujung Batu II
Kabupaten Tapanuli Selatan ), hlm. 3. Dalam http://www.academia.edu/8738130/mitra diunduh
tanggal 10 desember 2016.

46Ibid.
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dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat sesuai dengan yang diamanatkan

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa perekonomian negara

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan asas kekeluargaan yang

mengutamakan kemakmuran rakyat.47 Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945,

pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi

menentukan bahwa, masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan

pembangunan.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, berfungsi dalam mengembangkan dan

meningkatkan kemampuan para petani anggotanya, meningkatkan produktifitas

dan efisiensi dalam pengelolaan usaha, serta meningkatkan kemandirian dan daya

saing perekonomian nasional.48 Badan usaha koperasi merupakan wadah bagi

masyarakat anggotanya untuk berkumpul dan bekerja sama berdasarkan asas

kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan

bersama, bukan perseorangan semata.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka peran dari koperasi perlu

ditingkatkan terutama dalam program pengembangan perkebunan melalui

kemitraan perusahaan inti dengan koperasi, khususnya Koperasi Unit Desa (KUD)

sebagai lembaga ekonomi masyarakat pedesaan, agar tujuan dan sasarannya dapat

dicapai semaksimal mungkin dan dapat berjalan sejajar dengan pelaku ekonomi

lainnya. Untuk itu, melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan

47 Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 meyebutkan, bahwa
perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan bangun
perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

48Sudarsono dan Edilius, 2010, Koperasi Dalam Teori dan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta,
hlm. 75-76.
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Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 73/KPTS.OT 210/98

tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Unit Desa Di Bidang Usaha

Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada

Koperasi Primer Untuk Anggotanya, pemerintah telah menyediakan fasilitas

pendanaan berupa Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya yang

disebut KKPA.

Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA),49 merupakan

kredit investasi dan atau kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank kepada

Koperasi Primer untuk diteruskan kepada anggota-anggotanya guna membiayai

usaha anggota yang produktif. Dengan adanya program KKPA ini, koperasi

diharapkan dapat lebih memaksimalkan perannya dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat anggotanya dan membantu pemerintah dalam program

pengembangan perkebunan. Dalam program pengembangan perkebunan, koperasi

berperan sebagai wadah yang menampung para petani peserta dalam pelaksanaan

program revitalisasi perkebunan. melalui kerjasama kemitraan inti-plasma.

Dasar Hukum (Adillatul Ahkam) Koperasi

Dalam Islam misi yang diemban koperasi yaitu kebersamaan merupakan

salah satu diantara nilai yang penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang

rasa dan persaudaraan diantara sesama. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan

Usaha kecil dan Menengah No.35.2/Per/M.KUKM/X/2007

49Akbar Perdana, Dampak Pelaksanaan Program Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk
Anggotanya (KKPA) Terhadap Pendapatan Usaha Tani Kelapa Sawit (Studi : PT.
Sinar Kencana Inti Perkasa, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan). Fakultas Pertanian
Institut Pertanian Bogor, 2008, hlm. 10
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Surah al-Maidah: 2.

                           
                   
                 
           

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-

syi’ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulanbulan haram,

jangan (mengganggu) binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id,

dan jangan pula mengganggu orangorang yang mengunjungi baitullah

sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari tuhannya dan

apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu.

Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena

mereka menghalang-halangi kamu dari masjidilharam, mendorongmu

berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam

berbuat kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah,

sesunggunhnya Allah amat berat siksanya”. Nabi sendiri dalam

berbagai sanadnya juga memberikan spirit kepada umatnya.

Terkait dengan ini dalam sebuah hadits Qudsi beliau bersabda:

Artinya:“Dari Abu Hurairah ia menyandarkannya kepada Nabi SAW, ia

mengatakan, sesungguhnya Allah telah berfirman, Aku menjadi pihak

ketiga dari 2 orang yang berserikat, selama salah seorang dari keduanya

tidak menghianati sahabatnya (mitranya). Apabila ia menghianatinya,

maka aku keluar dari antara mereka (HR. Abu Daud)”.
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2. Pelaksanaan Program Plasma Kelapa Sawit

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana

yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana

pelaksanaan bisa diartikan penerapan.50 Pengertian di atas memperlihatkan bahwa

kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme

suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan

sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara

sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan

untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa

yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara

yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah

program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan

guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula51.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu

kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah

ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di

50Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. (Jakarta:PT. Raja Grafindo
Persada 2002), hal. 70

51 Abdullah Syukur, Kumpulan Makalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep
Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, (Persadi, Ujung Pandang, 198), hal. 40
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lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan

beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penujang.

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai

berikut:

a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan

baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses

penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi

yang disampaikan;

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu

terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan

guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna

melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan

dalam pelaksanaan;

c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program

khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya

dari mereka yang menjadi implementer program;

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit

dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa

pola yang baku.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu

proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi
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antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses

implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:52

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;

2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program

perubahan dan peningkatan;

3. Unsur pelaksanaan baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung

jawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses

implementasi tersebut.

Dari penjelasan di atas dapatlah dikatakan bahwa pelaksana suatu program

senantiasa melibatkan ketiga unsur tersebut.

C. Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu bentuk ketidaksejahteraan. Masyarakat

sejahtera dan baik yang menjadi tujuan mendirikan negara, menurut ajaran Islam,

tidak akan terwujud kalau para anggotanya hidup dalam keadaan miskin. Oleh

karna itu, kemiskinan harus dikurangi, kalau tidak atau belum dapat dihapuskan

sama sekali.53 Dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang menyebut tentang

kemiskinan dan petunjuk-petunjuk untuk mengatasinya, namun dalam kitab suci

itu tidak terdapat definisi tentang apa yang dimaksud dengan kemiskinan. Selain

istilah miskin, istilah fakir terdapat juga dalam al-Quran, namun, meskipun kedua

istilah itu sering dijumpai bersamaan (QS 9:60), maknanya yang jelas tidak

52Ibid., hal. 398
53 Mohammad Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 1995), Ed I, Cet, I, h. 275
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disebutkan. Oleh karna itu, masalah perumusan apa yang dimaksud dengan

kemiskinan tergantung kepada ijtihad manusia, yang selalu berubah dari masa

kemasa, karena ukuran-ukuran yang dipergunakan untuk merumuskan suatu

makna yang abstrak (seperti kemiskinan) berubah-ubah.

Sikap ajaran Islam terhadap masalah kemiskinan adalah tegas dan

jelas. Selain berdoa kepada Allah supaya terhindar dari bahaya kemiskinan, Nabi

juga memberi contoh cara menghindari kemiskinan dengan bekerja. Hal ini dapat

dilihat pada pendidikan yang beliau berikan kepada seorang miskin (untuk

mengubah keadaannya) dengan jalan bekerja. Nabi menginginkan orang agar

mengubah keadaannya dari yang tidak baik menjadi baik dengan ikhtiar dan

usaha, bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Upaya yang dapat dilakukan untuk

mengatasi atau memecahkan masalah kemiskinan menurut ajaran Islam adalah

sebagai berikut:54

1. Bekerja, berusaha sendiri untuk mengatasi kemiskinan yang menimpa

seseorang. Ajaran Islam sangat mengutamakan usaha atau kerja atau amal

seseorang untuk mengatasi keadaan diri dan keluarganya. Allah telah

menyediakan rezeki dan manusia disuruh mencari rezeki itu melalui amal

atau kerjanya sendiri.

2. Bantuan keluarga atau kerabat dekat. Upaya ini dapat ditempuh melalui

lembaga infak, sedekah, dan amal-amal jariah lainnya. Upaya itu dapat

juga dilaksanakan melalui lembaga kewarisan menurut ajaran Islam.

54 6Ibid, h. 282
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3. Bantuan tetangga dan mayarakat melalui lembaga zakat yang dengan tegas

menyatakan bahwa didalam harta tetangga atau anggota masyarakat yang

berada, terdapat hak fakir miskin yang tidak berpunya. Hak itu wajib

dikembalikan kepada yang berhak (fakir miskin) itu melalui cara yang

telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

4. Bantuan negara untuk memecahkan (mengentaskan) masalah kemiskinan

dengan berbagai upaya yang mungkin dilakukan dalam rangka

melaksanakan tugas negara mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan

baik dibawah naungan keampunan Ilahi yang disebut dalam al-Quran

dengan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun Ghafur tersebut diatas. Ini

semua erat kaitannya dengan soal keadilan sosial. Salah satu peran

perbankan syariah adalah mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi

masyarakat yang berbasis syariah. Untuk itu diperlukan lembaga keuangan

mikro syariah yang dapat menjadi ujung tombak pengembangan ekonomi

syariah pada akar rumput. Salah satunya adalah koperasi jasa keuangan

syariah yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat

bawah dan kecil yang tidak mengkin dilayani oleh bankbank syariah.

Disamping jumlah pembiayaan yang relatif kecil, juga tidak adanya

agunan dalam usaha mereka. Bahkan usaha kecil itu tidak layak secara

manajemen untuk mendapatkan pembiayaan dari bank-bank syariah.55

55 Husni Thamrin, Ekonomi dan Manajemen Suatu Perspektif, (Pekanbaru:
Lembaga Penelitian UIN Suska Riau, 2009), Ed.1, Cet Ke-1, 29, h. 3
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D. Kesejahteraan

Secara harfiah, yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keamanan dan

keselamatan hidup. Dalam perkataan kesejahteraan telah termasuk pengertian

kemakmuran, yakni konsep yang menunjukkan keadaan, dimana setiap orang baik

sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dapat memenuhi

kebutuhannya dengan mudah karena tersedianya barang dan jasa yang dapat

diperoleh dengan yang relatif murah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan

kesejahteraan adalah keadaan orang hidup yang aman dan

tentram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kesejahteraan hidup merupakan suatu hal yang menjadi impian setiap

manusia. Menurut ajaran Islam, tujuan negara secara umum adalah terlaksananya

ajaran-ajaran Islam dalam suatu masyarakat yang sejahtera lahir dan batin,

material dan spiritual. Kesejahteraan material dan spiritual itu hanya mungkin

dicapai dengan beberapa kondisi, diantanya dengan pelaksanaan beberapa asas

fundamental dan hidup dan kehidupan masyarakat dan bernegara.
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BAB  III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. PROFIL DESA GEDUNG ASRI

1. Desa Gedung Asri

Desa Gedung Asri adalah salah satu desa yang berada sdalam kawasan

Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang. Masyarakat Gedung Asri

pada awalnya merupakan masyarakat transmigran dari Pring Sewu (Ambarawa)

dengan mayoritas bersuku Jawa pada tahun 1986. Jauh sebelum itu, masyarakat

desa Gedung Asri adalah masyarakat yang ditransmigrasikan dari wilayah pulau

Jawa ke Lampung pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Di antara daerah

Lampung yang menjadi tujuan transmigrasi salah satunya adalah daerah

Ambarawa di wilayah Pring Sewu. Pada tahun 1965an pada peristiwa Gestapu,

masyarakat tersebut kemudian ada yang berpindah ke daerah Batang Hari Metro,

dengan alasan bahwa daerah tersebut lebih aman dari kekejaman peristiwa

gestapu dan juga merupakan lahan yang subur.56

Pada tahun 1986 akhirnya mereka ditransmigrasikan ke berbagai daerah

Lampung lainnya seperti Tulang Bawang, Mesuji, Tulang Bawang Barat, dan

lain-lain. Untuk di Tulang Bawang sendiri masyarakat tersebut bermukim di Desa

Gedung Asri, Paca Tunggal Jaya, Bangun Rejo, Karya Makmur, Suka Rame,

Gedung Rejo Sakti, Serta Pasar Batang,57 Dimana desa-desa tersebut kemudian

disebut dengan daerah Gedung Aji Lama Kecamatan Menggala.

56Wawancara dengan Sesepuh Desa Bapak Dangun Arifin, tanggal 17 septemberi 2016.
57Ibid.
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Hal tersebut disebabkan karena daerah ini termasuk daerah transmigrasi

yang paling lama jika dibandingkan daerah lain di sekitarnya seperti Gedung Aji

Baru. Kemudian daerah Gedung Aji Lama memekarkan diri menjadi beberapa

wilayah yaitu Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Penawar Aji, Kecamatan

Meksa Aji, dan Kecamatan Penawar Tama. Desa Gedung Asri termasuk ke dalam

wilayah Kecamatan Penawar Aji.58

Masyarakat yang ditransmigrasi ke daerah gedung Aji Lama mendapatkan

jaminan kesejahteraan berupa lahan pesawahan seluas ¾ ha, lahan ladang seluas 1

ha, dan lahan pekarangan ¼ ha serta pemberian bantuan sembako selama 1tahun

dari pemerintah masa itu. Pemberian lahan dilakukan karena mengingat

pencaharian utama masyarakat saat di ambarawa adalah bertani sehingga

msyarakat bisa bercocok tanam sesuai dengan kemampuannya.59 Dengan

masyarakat transmigrasi berjumlah 100 kepala keluarga. Masyarakat Desa

Gedung Asri tidak memiliki keterampilan hidup dalam mengelola tanah, kecuali

betani. Hal ini sperti yang diutarakan oleh Suyanto, salah seorang tokoh pemuda

setempat bahwa dahulu masyarakatnya memiliki kebiasaan merantau bekerja di

somel.60 Dan jika keuangan mereka menipis serta tidak ada pemasukan maka

mereka akan menjual tanah mereka.

Rata-rata masyarakat berpenghasilan sangat rendah bahkan tidak ada

pemasukan. Untuk makan rata-rata masyarakat memakan nasi tiwol dari

58Ibid.
59Wawancara dengan warga, tanggal 22 juli 2016.
60Istilah bagi masyarakat untuk tempat kerja di perkayuan.Pekerjaan ini berbeda dengan

meubel. Pekerjaan ini mulai menebang pohon di hutan hingga menggergajinya sesuai ukuran yang
diinginkan.
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singkong.61 Dan pendidikan masyarakat desa Gedung Asri sangat rendah, hal ini

disebabkan factor ekonomi keluarga. Meskipun demikian, hal yang menarik

adalah solidaritas dan toleransi serta keguyuban masyarakat dalam tolong-

menolong.

2. Keadaan Geografis

Secara adminitratif Desa Gedung Asri masuk kedalam wilayah

Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, yang mana sebelumnya

masuk dalam wilayah Kecamatan Gedung Aji sebelum dimekarkan pada bulan

Desember 2010, yang mana batas wilayahnya sebagai berikut :

a. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mereksa Aji.

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Penawar Tama.

c. Sebelah utara berbatasan dengan Gedung Aji Baru.

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Suka makmur.

Secara total desa gedung asri memiliki luas ± 21.000 Ha. Yang terdiri dari

permukiman, perkebunan, pertanian dan rawa. Desa Gedung Asri terbagi tiga

bagian yaitu:s

1. Desa Gedung Asri Slok

2. Desa Gedung Asri Swakarsa

3. Desa Gedung Asri EL

Desa Gedung Asri berjarak 4 km dengan Kecamatan, melintasi jalandarat.

Sebagian besar Desa Gedung Asri terdiri dari lahan perkebunan, baik itu

perkebunan karet maupun perkebunan sawit. Masyarakat Desa Gedung Asri

61Tiwol adalah nasi olahan yang terbuat dari singkong dengan proses yang panjang. Nama
lain dari tiwol adalah oyek dan gogek. Semuanya dari bahan baku yang sama namun terdapat
perbedaan pada proses pembuatannya, aroma dan warna.
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sebagian besar hidupnya dengan bertani atau berkebun, buruh, disamping itu ada

juga sebagai wiraswasta, guru, pedagang, dan PNS.62

3. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Gedung Asri berdasarkan data profil Desa tahun 2016

tercatat jumlah penduduk sebanyak 1219 jiwa, dengan jumlah 400 Kepala

Keluarga. Adapun jumlah penduduk Desa Gedung Asri dilihat dari usia penduduk

dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No Usia (Tahun) Jumlah Persentase %

1

2

0-10

11-20

250

305

20,5 %

25 %

3 21-30 242 19,8 %

4 31-40 162 13,2 %

5 41-50 166 13,6 %

6 51-60 61 1,14 %

7 61-70 14 0,8 %

8 71-80 12 0,4 %

9 81-90 7 0,2 %

T0tal 1219 100 %

Dokumentasi, kantor Desa Gedung Asri, tanggal 03 oktober 2016 63

62Yasri Naldi, kepala desa, wawancara, 03 oktober 2016
63Dokumentasi, kantor Desa Gedung Asri, tanggal 03 juni 2016
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Gedung

Asri yang paling tinggi jumlahnya adalah penduduk yang berumur 11 – 20 tahun

yaitu sebanyak 305 orang, dan yang paling sedikit adalah yang berumur dari 80-

90 tahun yaitu berjumlah 3 orang.64

4. Mata Pencaharian Penduduk

Disamping tingkat usia masyarakat yang ada di Desa Gedung Asri, dapat

juga dilihat jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, dimana secara

mayoritas penduduk Desa Gedung Asri adalah bermata pencaharian bertani dan

berkebun, adapun perkebunan itu terdiri dari kebun kelapa sawit, kebun karet, dan

pertanian padi. Sedangkan yang bermata pencaharian sebagai PNS atau karyawan,

pensiunan, peternak, buruh dan perdagangan hanya sebagian kecil saja. Untuk

lebih jelasnya tentang mata pencaharian warga Desa Gedung asri dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No Pekerjaan Masyarakat Jumlah Persentase %

1 Petani Kelapa Sawit 164 41

2 Petani Karet 95 23,7

2 Petani Sawah 31 7,7

3 Petani Singkong 8 2

4 Pegawai 12 3

5 Buruh 80 20

64yuda, sekdes, wawancara, 03 oktober 2016
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6 Pedagang 10 2,5

Jumlah 400 100 %

Dokumentasi, kantor Desa Gedung Asri, tanggal 03 oktober 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat di

Desa Gedudung Asri adalah sebagai petani kelapa sawit/petani sawit peringkat

tertinggi persentase 30 %. Dan di posisi kedua adalah petani karet 21 %, petani

penanam padi dengan tingkat persentase 17 %, pegawai  5 %, petani singkong 4

%, dan sebagai pedagang sebesar 3 %.

5. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Gedung Asri

Kemajuan suatu daerah atau desa sangat ditunjang oleh pendidikan warga

desa itu sendiri. Untuk itu pendidikan sangat penting kususnya bagi anak-anak

dan umumnya bagi orang tua, baik itu pendidikan formal maupun non formal.

Untuk itu Desa Gedung Asri sangat memerlukan warganya yang berpendidikan

dan terampil untuk memajukan desa. Tingkat pendidikan Desa Gedung Asri dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No Tngkat pendidikan Jumlah Presentase %

1 Belum Sekolah 364 30

2 Tamat SD 103 8,4

3 Tamat SMP 322 26,4

4 Tamat SMA 377 30,9

5 Sarjana 27 2,2
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6 Tidak Sekolah 26 2,1

Jumlah 1219 100 %

Dokumentasi, kantor Desa Gedung Asri, tanggal 3 oktober 2016

Berdasarkan tabel diatas jelas terlihat bahwa sebagian besar

penduduk Desa Gedung Asri banyak yang tidak tamat SD yaitu sekitar 26 orang,

mayoritas orang tua, sedangkan yang belum sekolah sebanyak 364 orang, tamat

SD sebanyak 103 orang, tamat SLTP sebanyak 322 orang, tamat SLTA sebanyak

377 orang dan yang tamat perguruan tinggi sebanyak 27 orang atau Hal ini

tentunya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Gedung Asri masih

relatif rendah.

6. Sarana Dan Prasarana Desa Gedung Asri

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Gedung Asri setidak nyadapat

dimanfaatkan oleh masyarakat Desa dalam rangka mengisi aktifitas dalam

kehidupannya. Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan dan di dukung

oleh data dokumentasi dari kantor Desa Gedung Asri, maka terdapat sarana dan

prasarana yang terdapat di Desa Gedung Asri ialah sebagai berikut :

Tabel 4

Sarana Dan Prasarana Desa Gedung Asri

No Jenis Jumlah

1 Taman Kanak-Kanak 2

2 Sekolah SD 2

3 Sekolah SM 1

4 Sekolah SMA 1
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5 Gereja 2

6 Lapangan 2

7 Balai Desa 1

8 Masjid 2

9 Pukesmas 2

Total 15

Dokumentasi, kantor Desa Gedung Asri, tanggal 3 september 2016

B. PROFIL KUD KRIDA SEJAHTERA

1. Sejarah berdirinya KUD Krida Sejahtera

Program tranmigrasi di kabupaten Tulang Bawang tepatnya dikecamatan

Penawar Tama, Rawa Jitu Selatan, Gedung Aji Lama, Gedung Aji Baru, yang

bergerak dibidang pertanian dan perkebunan bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan memakmurkan masyarakat, serta untuk meningkatkan

produktifitas lahan dan pertanian didaerah ini. Untuk itu pemerintah telah

mngambil kebijakan yaitu dengan membuka usaha komoditas kebunan kelapa

sawit. dengan usaha ini diharapkan mengurangi angka pengangguran dan dapat

menghasilkan perkapita masyarakat sehingga membantu perekonomian

masyarakat.

Dalam pelaksanaan selanjutnya untuk memudahkan perkebunan kelapa

sawit dan meningkatkan kondisi masyarakat yang masih awam serta terbatas ilmu

pengetahuannya maka diadakan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) dan Badan Usaha Milik Suwasta (BUMS), Badan Usaha Suwasta

tersebut adalah peseroan yaitu “ PT. Sumber Indah Perkasa”(SIP).
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Untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada msyarakat maka

dibentuk suatu lembaga kusus yang menanganinya, lembaga tersebut adalah

“KUD Krida Sejahtera” lembaga ini didirikan pada tanggal 14 juli 1994 dan

disahkan sebagai badan hukum yang terdaftar No.489/BH/7/1994 tanggal

01/06/1994 yang beralamat di Desa Boga Tama, Penawar Tama, Kabupaten

Tulang Bawang, Lampung dan telah diremiskan oleh Kementrian Koperasi dan

pembinaan pengusaha kecil Republik Indonesia.

2. Sejarah Kemitraan PT. SUMBER INDAH PERKASA ( PT.SIP)  Dengan

KUD Krida Sejahtera Melalui Program Kredit Koprasi Primer Anggota

(KKPA).

Pada sekitar tahun 1986 kebun Kelapa Sawit telah dibangun disekitar

masyarakat anggota KUD oleh PT. Sumber Indah Perkasa, dimana kehadiran

perusahaan perkebunan tersebut sedikit banyak membawa dampak yang

menguntungkan terutama jadi terbentuknya akses-akses jalan kebun yang secara

langsung maupun tidak langsung juga dapat membantu masyarakat di dalam

melaksanakan aktifitas ekonominya, selain itu juga mampu menyerap tenaga kerja

masyarakat sekitar. Gagasan yang akan dikembangkan didesa Gedung Asri yaitu

umemberdayakan lahan-lahan tidur milik masyarakat untuk dibangun kebun

kelapa sawit sebagai kebun plasma. Namun pada saat itu keterbatasan informasi

dan wawasan masyarakat masih sangat minim mengenai plasma. Atas saran dari

Pemerintah Daerah dan berbagai pihaklain yang berkompeten, maka masyarakat

dan KUD memohon kepada Inti (PT. Sumber Indah Perkasa) untuk memberikan

sosialisasi atau pun penyuluhan mengenai Plasma.
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Akhirnya pada pertengahan tahun 1994 pihak Inti bersedia memberikan

penyuluhan-penyuluhan dan KUD mulai menyusun program-program yang

berkenaan dengan KKPA. KUD Krida Sejahtera Penawar Tama dan PT. SIP

mulai mengajukan permohonan perijinan kepada pemerintah Daerah. Kemudian

membuat proposal permohonan pengajuan kredituntuk pembiayaan pembangunan

kebun kelapa sawit tersebut dalam bentuk Kredit Koperasi Primer untuk

Anggotanya (KKPA), kepada Bank Indonesia.

Setelah melalui berbagai macam proses akhirnya kredit pembangunan

kebun tersebut pun disetujui sehingga pada tanggal 15 Mei 1995 dilakukan

penanaman, yang kemudian sejak saat itu dibangun secaraterus menerusdan

bertahap, yaitu pada tahap I dibangun 10000 Ha tahap II 7000 dibangun jadi total

luas perkebunan KKPA 17.000 Ha.

3. Tujuan Didirikannya KUD Krida Sejahtera.

KUD Krida sejahtra adalah sebuah koperasi berbadan hukum berdasarkan

anggaran No.489/BH/7/1994 yang telah disahkan oleh mentri koprasi dan

pembinaan pengusaha kecil Repiblik Indonesia dengan

No. 100/Kep/BH/KWK.7/VI/1994. Adapun tujuan didirikannya KUD Krida

Sejahtera ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kenakmuran dan kesejahteraan para anggota kususnya dan

masyarakat umumnya.

2. Menyelenggarakan usaha pembangunan lahan milik petani dalam bentuk

lahan perkebunan komoditas kelapa sawit, membangun, memelihara dan
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menjual hasil produksi secara kolektif, perdesa pertahun tanam anggota

koprasi.

3. Mengadakan dan mengusahakan pengembangan unit-unit koprasi seperti

simpan pinjam, waseda, transpotrasi, produk kelapa sawit.

4. Membantu pemerintah sesuai dengan program pembangunan.

5. Membantu para anggota tentang kekoprasiaan, teknik perkebunan kelapa

sawit dan keselamatan kerja.

6. Kegiatan dan perekonomian lainnya yang langsung menyangkut

kepentingan anggota sepanjang diperlukan.

7. Kerja sama antara koprasi, BUMN, dan swasta yang saling mengntungkan.

4. Visi dan Misi KUD Krida Sejahtera

1. Visi :

Mewujukan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat melalui

pembangunan dan pengelolaan usaha perkebunan yang bertaraf dan

bersertifikasi intaernasional.

2. Misi :

Bekerja sama dengan perusahaan inti serta masyarakat untuk

mempersiapkan, membangun perkebunan kelapa sawit dengan pola

kemitaraan plasma.



57

5. Struktur Organisasi KUD Krida Sejahtera

STRUKTUR ORGANISASI

1. Pengurus

Ketua I : Miseri Al Aminanto, S.Pd

Ketua  II : Syamsudin

Sekertaris I : Antuk Yuwono SE.

Sekertaris II : Ahmad Bukhori

Bendahara : Drs. Sujoko

2. Badan Pengawas

Ketua : Dangun Arifin

Anggota : Kamso Dalimin

Anggta : Edi Susilo

3. Badan Pembina Dan Penasehat : M. Kamaludin

4. Karyawan : 1. Robert Sembiring (Kasir)

2. Tri Winarti Fauzi (Pembukuan KUD)

3. Erna Wati (Kasir)

4. Drs. Maliki (Korwil MSJA)

5. Agus Muhamad B S( Adm Korwil

MSJA)

6. Wario (Korwil GALA)

7. Suharto (Waserda)

8. Busroni (Pembukuan Waserda Dan

Percetakan SP)
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9. Edi Susanto (Adm Panen)

10. Suroto ( Adm Panen)

11. Tugiman (Percetakan)

12. M. Yusuf (Opr. Ganze)

13. Jarno (Keamanan)

14. Sriyono (Offeci Boy)

15. Nur Kholis (Driver)

5. Masyarakat

Tabel 5

Jumlah Anggota Kud Krida Sejahtera

No Kecamatan Jumlah Anggota Luas Lahan (Ha)

1 Dedung Aji Baru 1.017 762.25

2 Penawar Tama 4.747 3.590.45

3 Rawa Jitu Utara 190 190.00

4 Penawar Aji 3.189 2.899.25

5 Mereksa Aji 1.906 1.661.50

6 Dedung Aji 476 454.25

7 Tanjung Raya 4.863 4.345.00

8 Simpang Pematang 865 980.375

TOTAL 17.253 14.884.575

Buku Tahunan, KUD Krida Sejahtera, 15 oktober 2016
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6. Bidang Usaha

Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan

penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. Sedangkan usaha tani adalah

pengelolahan sumberdaya alam, tenaga keraja, permodalan sekil, untuk

menghasilkan suatu produk pertanian secara efektif dan efisien.

Dalam sistem ini petani diarahkan untuk mendayagunakan keunggulan

komporatif menjadi keunggulan kompotitif. Tujuan dari agrobisnis adalah:

a) Meningkatkan pendaatan dan kesejahteraan petani.

b) Meningkatkan sistem ketahanan pangan.

c) Meningkatkan daya saing produk pertanian dipasar modal.

d) Membangun aktifitas ekonomi pedesaan.

Berikut hasil produksi plasma TBS dari tanggal 1 januari 2015 s/d 31

desember 2015:

Tabel 6

Hasil Produksi Plasma TBS

No Kecamatan/Kampung Luas

(Ha)

TT Total Produksi

(Kg)

Produks/

Ha (Kg)

1 Suka Rame 236 96 5.783.034 24.536

2 Gedung Asri 164 96 3.809.332 23.228

3 Wono Rejo 359,75 96 7.787.538 21.647

4 Karya Makmur 257,25 96 5.937.651 23.149

5 Suka Makmur 181,5 97 4.568.312 25.380
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SUB TOTAL 1.098.5 27.885.867

Buku Tahunan, KUD Krida Sejahtera, 15 oktober 2016

Simpanan masyarakat plasma mulai dari priode 2009 sampai dengan

periode 2015 :

Tabel 7

Simpanan Masyarakat Plasma

No Estate/Desa Kk Luas

(Ha)

TT Simpanan Anggota

Perkampung Per (Ha)

1 Suka Makmur 129 129,000 1296 1.296.450.000 10.050.000

2 Suka Rame 290 236,000 1996 2.070.900.000 8.775.000

3 Gedung Asri 164 164,000 1996 1.451.400.000 8.850.000

4 Wono Rejo 393 359,750 1996 3.075.862.540 8.550.000

5 Karya Makmur 282 257.250 1996 2.392.312.500 9.299.563

Buku Tahunan, KUD Krida Sejahtera, 15 oktober 2016

7. Bidang Perizinan Dan Administrasi

1. Perizinan

Bandan hukum KUD Krida Sejahtera telah mendapat izin dari instansi

terkait antara lain:

 Surat izin tempat usaha (SITU) dari pemda tulang bawang No.503/236/III

.10/TB/2014.

 Surat izin usaha perdagangan (SIUP) dari kantor koperasi, indusrti dan

perdagangan Kabupaten Tulang Bawang No.530/231/III.10/TB/2014
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 Surat Tanda Daftar Perusahaan (Tdp) Dari Kantor Koprasi, Industri Dan

Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang. No.070852250224

 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dari kantor pelayanan pajak  pertama

Kota Bumi No.01.527.095.2-326.00

 Badan Hukum No.849/BH/7/1994.

 KUD Krida Sejahtera pada tahun 2014 mendapat penghargaan dari ISCC

(Internasional sustainabiliti end carbon certifikation) berupa sertifikate

ISCC.

2. Bidang Administrasi

KUD Krida Sejahtera sampai dengan tahun buku 2014 telah menyerahkan

surat tanah kepada anggota KUD Krida Sejahtera sejumlah 27 kampung yang

terdapat 3 wilayah yaitu: Wilayah Gaba, Wilayah Gala Dan Wilayah Mesuji.

KUD Krida Sejahtera melaksanakan tertip administrasi perkoprasian dan unit-unit

usaha meliputi:

1) 16 Buku Pokok KUD

2) Buku Anggota / Kartu Pengambilan Hasil TBS

3) Buku Kas, Buku Bank, Kartu Gudang, Buku Penjualan, Buku Pembelian,

Serta Buku Pendukung Lainnya.

Sebagai pendukung kelancaran operasional, KUD Krida Sejahtera telah

mengoperasikan 11 unit komputer lengkap, 10 unit printer, 1 unit laptop, 1 unit

LCD, 1 unut warles, 1 unit mesin ketik, dan perlengkapan lainnya.
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8. Bidang Keuangan

Bidang keuangan anggota KUD Krida Sejahtera

Harta / Aset

1. Aset lancar = Rp 8.464.456.294

Kas dan serata  kas = Rp 15.716.823.672

Piutang usaha = Rp 174.381.850

Pajak dibayar dimuka = Rp.......................

Total aset lancar = Rp 24.355.662.446

2. Aset tidak lancar

Aset tetap setelah dikurangi

Akumulasi penyusutan = Rp 1.409.829.172

Program penanaman kembali = Rp 90.584.587.342

Aset tidak lancar lainya = Rp 799.132.676

Total adet tidak lancar = Rp 92.793.549.190

Total Aset = Rp 117.149.211.636

Liabilitas Dan Ekuitas

Liabilitas (hutang)

a. Hutang jangka pendek = Rp 13.969.510.511

b. Hutang jangka pajang = Rp 96.899.124.960

Total hutang = Rp 100.869.124.960

Ekuitas (modal)

Modal s/d desember 2015 sebesar   = Rp 16.280.086.676

Total hutang dan modal = Rp 117.149.211.636
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SHU (sisa hasil usaha) yang telah dicapai pada tahun 2015

SHU Sebelum beban pajak = Rp 1.649.472.610

SHU Bersi setelah beban pajak = Rp 1.230.317.110

C. BENTUK PEMBEBERDAYAAN PLASMA KUD KRIDA SEJAHTERA

Pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan sebuah “proses

instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu,

penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan. Secara sederhana dapat dijelaskan

sebagai berikut (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007):

1. Tahap pertama adalah penyadaran.

Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi

“pencerahan” dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak

untuk mempunyai “sesuatu”. Misalnya, target adalah kelompok

masyarakat miskin. Kepada mereka diberikan pemahaman bahwa mereka

dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai

kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya.

Program-program yang dapat dilakukan pada tahap ini misalnya

memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, belief, dan healing.

Prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu

(membangun “demand”) diberdayakan dan proses pemberdayaan itu

dimulai dari dalam diri mereka (tidak dari orang lain).

2. Tahap kedua adalah pengkapasitasan.

Inilah yang sering disebut dengan capacity building, atau dalam

bahasa yang lebih sederhana memampukan atau enabling. Untuk diberikan
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daya atau kuasa, yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu.

Misalnya, sebelum memberikan otonomi daerah, seharusnya daerah-

daerah yang hendak diotonomkan diberi program pemampuan atau

capacity building untuk membuat mereka “cakap” (skilfull) dalam

mengelola otonomi yang diberikan. Proses capacity building terdiri atas

tiga jenis, yaitu manusia, organisasi, dan sistem nilai.

3 Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri – atau empowerment

dalam makna sempit. Pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan,

otoritas, atau peluang. Pemberian ini ssuai dengan kualitas kecakapan

yang telah dimiliki.
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BAB IV

ANALISIS PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pasma KUD Krida

Sejahtera Persepektif Ekonomi Islam

Program pembangunan dalam hal ini pemberdayaan ekonomi masyarakat

antara plasma, KKPA/KUD dan masyarakat menjadi salah satu solusi untuk

menarik masyarakat untuk melakukan pemberdayaan pada diri sendiri untuk ikut

serta dalam membangun desa. Melalui program ini plasma, KKPA/KUD dan

masyarakat berusaha membantu pemerintah untuk mengembangkan SDM

pertanian dan mampu mengajak masyarakat dalam membangun desanya

masingmasing”. Kedepannya SDM ini diharapkan mampu mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan menjadi pemimpin baru yang memiliski kompetensi

wirausaha kelas dunia berbasis pertanian yang dapat memajukan ekonomi

masyarakat pedesaan.

Salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan suatu program adalah

pelaksanaannya. Apabila pelaksanaan suatu program baik dan tepat sasaran, maka

program tersebut dapat memberikan dampak yang baik juga terhadap masyarakat.

Plasma KUD Krida Sejahtera menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam

meningkatkan pemberdayaan ekonomi, khususnya dikalangan usaha pertanian

mikro dan kecil menengah, mendorong kehidupan ekonomi syariah, serta

meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan

Koperasi Unit Desa.
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Allah ta’ala berfirman:

                  
      

Artinya:”Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam
kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal
sholih dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling
menasihati supaya menetapi kesabaran.”
(QS. Al ‘Ashr).

Bentuk Program Pemberdayaan Plasma KUD Krida Sejahtera

1. Penyadaran

Maka upaya community development yang bertujuan untuk

membentuk masyarakat yang partisipatif diawali dengan menumbuh

kembangkan kesadaran masyarakat, yaitu tahap dimana masyarakat diberi

pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak

untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik. Usaha

membangkitkan kesadaran masyarakat berupaya untuk membantu

individu/masyarakat dalam melihat permasalahan, impian, serta

menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Pada tahap ini fasilitator berusaha untuk menyadarkan masyarakat

bahwa mereka akan dapat ke luar dari permasalahannya dan mengubah

keadaannya apabila masyarakat saling bekerjasama dengan melakukan

aksi kolektif, maka masyarakat harus menjalin hubungan baik antara satu

dengan yang lainnya. Selain itu, fasilitator berusaha untuk membangun

komitmen komunitas pada satu tujuan yang hendak dicapai. Pengetahuan
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dan kesadaran kritis tidak akan memberikan kontribusi apa-apa bila tidak

terbentuk komitmen komunitas untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Menyadarkan masyarakat akan struktur dan strategi perubahan

sosial dimana masyarakat dapat berpartisipasi dan bertindak melalui aksi

kolektif dapat dilakukan dengan membantu masyarakat untuk melihat dan

memapankan suatu kelompok atau organisasi yang berfungsi untuk

melakukan perubahan sosial terencana atau fasilitatator berusaha

menyadarkan masyarakat akan adanya struktur yang menekan (oppressive)

sehingga mereka sadar dan tidak mau mendukung struktur tersebut. Tapi

pada dasarnya pada tahap penyadaran ini berusaha merubah masyarakat

dari bersifat menerima secara pasif ke arah aktif untuk melakukan

perubahan karena banyak orang bersikap pasif seringkali bukan karena dia

menginginkannya, akan tetapi karena mereka tidak pernah dikenalkan

pada struktur dan strategi dimana mereka bisa terlibat secara aktif di

dalamnya.

2. Pengkapasitasan

Pengkapasitasan adalah kemampuan berupa wawasan pengetahuan,

kecakapan-ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan

ketrampilan dasar sehingga masyarakat dapat mengambil peran dalam

pembangunan. Proses pengkapasitasn ini dapat terwujud melalui kegiatan

pendidikan dengan belajar bersama masyarakat.  Dalam konteks ini,

pemberdayaan diharapkan mampu menjalankan fungsinya sebagai solusi

dalam penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan
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dalam bentuk kegiatan dialog antar anggota masyarakat. Dengan proses

dialog akan memungkinkan masyarakat memiliki tingkat kesadaran kritis

tentang kehidupannya yang pada gilirannya mereka akan mampu

menstimulir untuk merencanakan dan melakukan serta mampu

mewujudkan kondisi maupun nilai-nilai yang lebih baik dalam rangka

meningkatkan keberdayaannya serta kualitas hidupnya secara mandiri.

3. Pendayaan

Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri – atau

empowerment dalam makna sempit. Pada tahap ini target diberikan daya,

kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian ini ssuai dengan kualitas

kecakapan yang telah dimiliki. Menurut Agus Efendi, setidaknya ada dua

kompleks pemberdayaan yang mendesak untuk diperjuangkan dalam

konteks keutamaan masa kini, yakni: pendayaan pada matra intelektual,

dan ekonomi.65

Pendayaan intelektual, hal ini sejalan dengan program

pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah tahap peningkatan

kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuk isiatif

dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian

masyarakat. Di mana kita ketahui bahwa ide dasar dari pemberdayaan

masyarakat yaitu menempatkan manusia sebagai subyek pemberdayaan,

jadi pemberdayaan masyarakat sebagai upaya membantu masyarakat

65 Agus Efendi, dikutip oleh Nanih Machendrawaty dan Agus Safei, Pengembangan
Masyarakat Islam dari Ideologi, Strategi, sampai Tradisi, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001),
Cet.1, hal. 145
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untuk mengembangkan kemampuannya sendiri, sehingga mereka bebas

dan mampu mengatur masalah dan mengambil keputusannya secara

mandiri.

Pendayaan dalam bidang ekonomi yaitu  mengembangkan usaha

pertanian berbasis potensi lokal dengan menghadirkan berbagai aktivitas

usaha produktif yaitu budidaya dan pemanenan kelapa sawit. Dengan

adanya program ini diharapkan dapat meningkatkan produktifitas

masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dalam hal ini KUD Krida sejahtera mengadakan pelatihan keterampilan

usaha. Pelatihan ini biasanya berupa pelatihan pembuatan kebun, perawatan,

pemanenan hingga penjualan hasil pertanian. Tujuan pelatihan ini adalah untuk

mengenalkan kepada anggota masyrakat mengenai berbudidaya kebun dengan

baik. Pentingnya program pelatihan keterampilan ini seperti dalam pandangan

Islam yaitu memberikan perhatian mengenai penguasaan keahlian atau

keterampilan. Penguasaan keterampilan yang serba material merupakan tuntutan

yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam melaksanakan tugas kehidupan.

Al-Qur’an dan hadis menganjurkan agar umat islam menggali ilmu pengetahuan

dan memperdalam keterampilan.

Allah berfirman,

             
               

Artinya:“Carilah segala yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu
di dunia” (Al-Qasas:77)
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Program pelatihan ini berharap agar para anggota plasma mampu

membuka usaha sendiri dengan modal keterampilan yang didapat selama

mengikuti pelatihan. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu

berperan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam

membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang

lebih berkualitas. Bekerja adalah kewajiban setiap muslim, sebab dengan bekerja

setiap muslim akan mengaktualisasikan kemuslimannya sebagai manusia,

makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan mulia di atas dunia.

Dengan demikian ia telah melakukan jihad fii sabilillah karena telah

berjuang memerangi kemiskinan dan sifat kemalasan. Jadi manfaat yang diperoleh

dari adanya pelatihan keterampilan adalah agar anggota tidak hanya bergerak di

usaha pertanian atau bertani di sawah, tapi anggota mampu membuka usaha mikro

kecil (UMK) dengan mengolah hasil dari perkebunan atau sawahnya sehingga

nilai jual dari produk semakin bertambah. Semakin berkembangnya UMK yang

dilakukan anggota maka semakin banyak tenaga kerja yang bisa di serap dari

sektor UMK dan semakin banyak umat muslim yang bekerja dan membantu

sesamanya agar lebih sejahtera.

Menurut Meiseri, ketua KUD Krida Sejahtera bahwa proses

pemberdayaan masyarakat harus didampingi oleh tim fasilitator yang bersifat

multidisplin. Sebagaimana yang dilakukan dalam program plasam, Training

Center sebagai media indukasi bagi peserta program selama tiga bulan,

didalamnya masyarakat dibina dan dilatih untuk menjadi petani yang siap

berkompetensi dalam wirausaha pertanian dan memajukan usaha pertanian di
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Indonesia. Program-program yang dijalankan di dalam pemberdayaan didesain

untuk membina dan mengembangkan bekal peserta agar mampu bertahan dan

berhasil dalam program pengembangan desa selama proses penempatan.

Oleh karena itu, demi membentuk kesamaan visi dan misi, maka program

plasam mengawalinya dengan tahapan survey lokasi dan perizinan tempat. SDM

yang berpendidikan di kalangan masyarakat disiapkan untuk menjadi agen

perubahan dan agen pembangunan di desa. Oleh karena itu, program tersebut

membuka peluang anggota baru dari berbagai bidang studi, yang benar-benar mau

berkomitmen, berjiwa kolabulator, serta mau berjuang untuk membangun

pertanian di desa.

Dalam melakukan pendampingan pembinaan program sesuai dengan yang

disampaikan oleh Sapuan (Ketua Kelompok Tani) bahwa waktu pemunduran tim

community development (CD) tergantung kesepakatan bersama yang telah

ditetapkan sejak awal program antara tim CD dan warga masyarakat. Berdasar

beberapa pengalaman dilaporkan bahwa pemunduran Tim CD dapat dilakukan

minimal 3 tahun setelah proses dimulai dengan tahap sosialisasi.

Dalam pemberdayaan masyarakat ada beberapa proses atau tahapan yang

harus ditempuh seperti yang telah dijelaskan dalam tinjauan teoritis di atas, dan

dalam proses tersebut dibutuhkan waktu yang cukup sesuai dengan kapasitas

masyarakatnya. Bagi masyarakat yang sudah cukup sadar akan kondisinya dan

kegiatan CD itu merupakan solusi untuk dapat mengubah keadaaannya menjadi

lebih berdaya, tim fasilitator tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk

dapat menggerakkan masyarakatnya, berbeda dengan masyarakat yang pasif, tentu
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membutuhka waktu yang lebih lama bagi tim fasilitator untuk melakukan

program CD.

Oleh karena itu, penulis sepakat bahwa waktu pemunduran tim CD

tergantung kesepakatan bersama yang telah ditetapkan sejak awal program antara

tim CD dan warga masyarakat. Tim fasilitator pada awal proses sangat aktif tetapi

akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah

mampu melanjutkan kegiatannnya secara mandiri. Dalam operasionalnya inisiatif

tim pemberdayaan masyarakat (Community Development) akan pelan-pelan

dikurangi dan akhirnya berhenti.

Dalam pemberdayaan masyarakat perlu adanya pengembangan jaringan

strategis antar kelompok/organisasi masyarakat yang terbentuk dan berperan

dalam pengembangan masyarakat tani baik dalam skala nasional, wilayah,

maupun lokal. Program plasma juga menjalin mitra kerjasama dengan berbagai

pihak seperti pemerintah, BUMN, masyarakat, Bank dan lain-lain. Dengan

pengembangan jaringan kemampuan kelompok petani dalam mengakses

sumbersumber luar yang dapat mendukung pengembangan mereka, baik dalam

bidang informasi pasar, permodalan, serta teknologi dan manajemen usaha,

termasuk di dalamnya kemampuan ekonomi, di sinilah maka perlunya jaringan

dikembangkan.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam program plasma dengan

menggunakan pendekatan partisipatif PRA hal ini sejalan dengan teori yang

dikemukakan oleh Hasim dan Remiswai, PRA merupakan suatu metode

pendekatan belajar tentang kondisi dan kehidupan pedesaan diri, dengan, dan oleh
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masyarakat desa sendiri66. Salah satu teknik PRA yang dipraktekan program

plasma dalam pemberdayaan masyarakat yaitu dengan teknik pemetaan sosial

(social mapping) yaitu sebagai upaya menggali informasi terkait masalah, potensi

dan kebutuhan yang ada di masyarakat (sosial, budaya, ekonomi dan politik).

Dengan upaya yang dilakukan bersama masyarakat untuk mengetahui

gambaran wilayah, kondisi sosial, dan ekonomi dengan harapan masyarakat sadar

akan masalah yang sedang dihadapinya, masyarakat tahu akan potensi-potensinya,

dan paham akan kebutuhannya, sehingga mampu untuk bergerak mengembangkan

diri dan mengoptimalkan potensi sebagai solusi dari masalah yang dihadapi.

Dengan pendekatan partisipatif dengan metode PRA fasilitator berusaha belajar

dari masyarakat desa secara langsung untuk mendapatkan pengetahuan lokal ini

menunjukan bahwa terdapat pengakuan manusia sebagai aktor aktif, kreatif, dan

memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan pada dirinya sendiri.

Dalam memantau proses dan hasil kegiatan, secara terus-menerus

(Monitoring dan Evaluasi) dilakukan secara partisipatif secara mendalam pada

semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar proses CD berjalan sesuai dengan

tujuannya. Monitoring & Evaluasi (monev) dilakukan secara berkala kepada

petani peserta kemitraan selama menjalani masa kemitraan selama 25 tahun.

Monev digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program

Pemberdayaan terhadap luaran yang diharapkan. Monev merupakan proses

penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan CD, baik prosesnya (pelaksanaan)

66 Hasim dan Remiswai, Community Development Berbasis Ekosistem (Jakarta: Diadit
Media, 2009), hlm. 56
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maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau

diperlukan.

Setiap muslim diperintahkan untuk adil dalam setiap hal termasuk di

bidang ekonomi. Prinsip keadilan yang dibangun oleh Islam adalah keadilan yang

berbasis kesejahteraan sosial, dalam tataran prinsip keadilan berarti pemberdayaan

kaum miskin untuk memperbaiki nasib mereka sendiri. Keadilan adalah

menyamakan dua hal yang sama sesuai dengan batas persamaan dan kemiripan

antar keduanya. Arti keadilan dalam ekonomi adalah persamaan dalam

kesempatan dan sarana serta mengakui perbedaan kemampuan dalam

memanfaatkan kesempatan dan sarana yang disediakan. Jika ditinjau dari segi

agama, output (hasil) pemberdayaan adalah perubahan seseorang, kelompok

maupun masyarakat ke arah yang lebih baik.

Dalam pandangan Islam, pemberdayaan bergerak tanpa henti. Hal ini

sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

            

Artinya:”Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.(Qs.

Arrod. Ayat:11)

Ayat tersebut berbicara mengenai dua pelaku perubahan. Pelaku pertama

adalah Allah SWT yang mengubah nikmat yang sianugerahkan-Nya kepada suatu

masyarakat atau apa saja yang dialami oleh suatu masyarakat atau katakanlah sisi
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luar/lahiriahmasyarakat. Sedang pelaku kedua adalah manusia, dalam hal ini

masyarakat yang melakukan perubahan pada sisi dalam mereka. Perubahan yang

terjadi akibat campur tangan Allah SWT atau diistilahkan oleh ayat diatas

mabiqaumin menyangkut Pengembangan Masyarakat Islam : dari Ideologi,

Strategi, Sampai Tradisi. banyak hal, seperti kekayaan adan kemiskinan,

kesehatan dan penyakit, kemuliaaan atau kehinaaan, persatuan atau perpecahan,

dan lain-lain berkaitan dengan masyarakat secara umum bukan secara individu.

Jadi dalam pandangan Al-Qur’an yang paling pokok guna keberhasilan perubahan

sosial adalah perubahan sisi dalam manusia karena sisi dalam manusialah yang

melahirkan aktivitas, baik positif maupun negatif, dan bentuk, sifat, serta corak

aktivitas itulah yang mewarnai keadaan masyarakat apakah positif atau negatif.

Pengembangan ekonomi dalam Islam itu berarti perhatian terhadap bidang

ekonomi merupakan bagian dari syariah dan apa yang menjadi tuntutannya

tentang pemeliharaan sumber-sumber ekonomi dan pengembangannya,

meningkatkan kemampuan produksi dengan mengembangkan seni dan

metodenya, dan hal-hal lain yang menjadi keharusan dalam merealisasikan

kesejahteraan ekonomi umat, memenuhi kebutuhan yang mendasar, dan

memerangi kemiskinan.

Sebagai agama yang menekankan dengan kuat sekali tentang pentingnya

keberdayaan ummatnya, maka Islam memandang bahwa berusaha atau

berwirausaha merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Bekerja dan berusaha,

termasuk berwirausaha boleh dikatakan merupakan bagian tak terpisahkan dari

kehidupan manusia karena keberadaannya sebagai khalifah fil-ardh dimaksudkan
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untuk memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik.

Jadi dengan adanya program-program ekonomi yang dilakukan plasma

KUD Krida sejahtera telah berperan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat

di Desa Gedung Asri dimana proses pemberdayaan dalam Islam menjadi

keharusan bagi setiap muslim. Adanya berbagai macam usaha mikro kecil (UMK)

yang dilakukan palsma KUD Krida Sejahtera membantu mereka mengelola

potensi ekonominya, terlebih program-program plasma yang mendukung

perkembangan usaha anggota seperti pelatihan, pertemuan rutin dan program

lainya.

B. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Setelah Mengikuti Program

Pemberdayaan Ekonomi Melalui palsma KUD Krida Sejahtera Sejahtera

Pembiayaan Plasma yang dikembangkan oleh KUD Krida Sejahtera Telah

memberikan dampak positif dalam bebagai bidang terutama dibidang ekonomi,

yang dulunya sebelum adanya plasma msyarakat sangat minim pendapatanya.

Mereka mayoritas bercocok tanam dan pekerja buruh untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari, mereka banyak menjual tahan lahan dan merantau keluar untuk

memenuhi kebutuhan mereka.

Allah berfirman dalam QS. At-Taubah (9) 105

Artinya: “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan
dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan
yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu
kerjakan”. (QS. At-Taubah : 105).
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Penafsiran QS. At-Taubah : 105 menurut Tafsir Al Munir

I’malu, Imam Zuhaili dalam kitab al-Munir menafsirkan kalimat tersebut sebagai

perintah bagi umat manusia supaya menjalankan pekerjaan sesuka hati

“bekerjalah kalian sesuai kehendakmu” baik berupa kebajikan maupun

kemaksiatan. Semua amal umat manusia akan dikembalikan besok di hari kiamat

kepada Allah SWT yang Maha mengetahui hal-hal yang tidak nampak dan

perkara yang tampak.

Kemudian Allah akan memperlihatkan amal-amal mereka, serta akan

membalas segala amal perubuatan mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Jika

berbuatan mereka baik, maka Allah akan memberikan pahala bagi mereka, dan

sebaliknya Allah akan menyiksa mereka yang berbuat maksiat. Kalimat tersebut

menunjukkan adannya Allah SWT, dan dalil bagi ahlul sunnah bahwa setiap

sesuatu yang dibuat, maka hal tersebut akan dapat dilihat.

Dari keterangan imam al-Zuhaili tersebut mengandung arti bahwa umat

manusia diperintahkan agar melakukan pekerjaannya sesuai dengan kehendak

hati. Akan tetapi semua perbuatan yang dikerjakan oleh manusia akan dilihat oleh

Allah SWT, dan semua amal manusia akan diperlihatkan kepada manusia dihari

kiamat, serta memberikan imbalan sesuai dengan perbuatan mereka sewaktu

hidup di dunia.

Pembangunan program plasma membawa perubahan terhadap keadaan

masyarakat pedesaan. Di samping itu dengan berkembangnya perkebunan kelapa

sawit juga merangsang tumbuhnya industri pengolahan yang bahan bakunya dari

kelapa sawit. Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda
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terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan

peluang kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan

tetesan manfaat sehingga dapat memperluas daya penyebaran pada masyarakat

sekitarnya. Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit, semakin terasa

dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan sektor

turunannya. Dampak tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan

masyarakat petani, sehingga meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, baik

untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.

Dampak terhadap masyarakat sekitar pengembangan perkebunan kelapa

sawit, tercermin dalam terciptanya pendapatan dan kesempatan kerja bagi

masyarakat setempat. Begitu juga timbulnya kesempatan berusaha, seperti:

membuka kios makanan dan minuman, jasa transportasi, industri rumah tangga,

serta jasa perbankan. Semuanya ini akhirnya menimbulkan munculnya pasar-

pasar tradisional di daerah permukiman dan pedesaan. Dengan demikian

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

1. Pendapatan/bagi hasil Petani plasma

Secara terminologis, dalam istilah fiqih muamalah, mudharabah adalah

suatu bentuk perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada

pengusaha, yang selanjutnya disebut mudharib, untuk diniagakan dengan

keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah

pihak. Sedangkan kerugian jika ada, akan ditanggung oleh si pemilik modal.
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Sabda Nabi:

Artinya:”Diriwayatkan juga oleh ibnu majah dengan redasi : “ engkau mitraku,
engkaulah sebaik-sebaik mitra. Engkau tidak pernah menyelisih dan
engkau tidak pernah bertentangan.” (HR. Ibnu Majah)

Masyarakat plasma akan mendapatkan pendaptan/bagi hasil bulanan, Akan

tetapi pendapatan mereka dilihat dari pendapatan hasil panen / hasil produksi yang

diperoleh disetiap bulannya, mereka bisa medapatkan gaji maksimal, setandar,

bahkan tidak mendapatkan gaji  sama sekali. pendapatan masyarakat plasma desa

Gedung Asri terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. pendapatan masyarakat pada waktu agung (maksimal).

2. pendapatan masyarakat pada waktu sedang

3. pendapatan masyarakat pada waktu trek

Berikut tabel pendapatan masyarakat plasma perbulannya:

Tabel 1

Pendapatan Masyarakat/Bulan

No Pendapatan Total

produksi

Total

produksi/Ha

harga Hasil/ Ha

1 Maksimal 300 Ton 1.829 Kg 1500 Rp 2.743.500

2 Sedang 150 Ton 914 Kg 1500 Rp 1.371.590

3 Trek 50 Ton 304 Kg 1500 Rp 4.5700

Bp Sapuan lurah sawit, Wawancara, 15 november 2016

1. Pendapatan Masyarakat Pada Waktu Agung (Maksimal)

Masyarakat desa Gedung Asri akan mendapatkan pendapatan maksimal

apabila pendapatan produksi meningkat, peningkatan itu dipengaruhi hasil
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panen buah kelapa sawit yang sedang agung sekitar 3 ton lebih perbulan

dalam satu hektarnya, jadi pedapatan petani plasma bisa mencapi 2.5 jt – 4

jt perbulan. Peningkatan hasil panen juga sangat dipengaruhi oleh seluruh

biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, meliputi  biaya bibit,

tenaga kerja, pupuk, peralatan, perlengkapan, gaji, pajak dan lain-lain,

semakin sedikit biaya produksi semakin banyak keuntungan yang akan

didapatkan.

2. Pendapatan Masyarakat Pada Waktu Sedang

Pendapatan sedang apabila pendapatan produksi tidak maksinal, itu semua

karena hasil panen buah kelapa sawit yang kurang baik sehingga

mempengaruhi pendapatan produksi sekitar 1 ton - 3 ton kurang perbulan

dalam satu hektarnya, jadi pedapatan petani plasma sekitar 5 rts - 2.5 jt

perbulan. Pendapatan sedang ini bisanya bisa mencapai 3-4 bulan hinga

datang masa trek.

3. Pendapatan Masyarakat Pada Waktu Trek

Yang dimaksud trek disini adalah apabila pendapatan produksi sama atau

lebih sedikit dibanding dengan biyaya produksi, sehingga mengakibatkan

sangat kurangnya pendapatan bulanan, sekitar 0 kg – 1 ton dalam satu

hektar atau 1 - 5 ratus ribu perbulan, bahkan petani plasma tidak

mendapatkan keuntungan dan hutang untuk membayar biyaya produksi,

dimasa inilah petani plasma krisis. namun pihak KUD Krida Sejahtera

memberikan solusi berupa simpan pinjam agar masyarakat plasma masih

bisa mendapatkan pendapatan bulanan dan pengembalian pinjaman
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padawaktu panen raya, masa trek ini sekitar 3 – 4 bulan hingga datang

masa agung.

2. Lapangan Kerja

Tenaga kerja dipandang sebagai suatu faktor produksi yang mampu

meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya (mengolah tanah, memanfaatkan

modal dan sebagainya). Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keadaan tenaga

kerja, yaitu faktor permintaan dan penawaran. Faktor permintaan dipengaruhi oleh

dinamika pembangunan ekonomi, sedangkan faktor penawaran ditentukan oleh

perubahan struktur umur penduduk. Salah satu tujuan yang penting dalam

pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk

mengejar pertambahan angkatan kerja.

QS. Al-Jumu’ah ayat: 9-10

                  
                 
          

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat
Jum’at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan
tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu
Mengetahui. Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah
kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah
banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu’ah) ayat: 9-
10).

Penafsiran dari ayat tersebut adalah:

a. Apabila muazzin telah berazan dihadapan imam dan imampun telah berada

diatas mimbar pada hari Jum’at untuk khutbah Jum’at, maka tinggalkanlah
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segala pekerjaanmu dan pergilah untuk mendengarkan khutbah imam dan

hendaklah kamu berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa.

b. Apabila kamu telah menunaikan sembahyang, maka pergilah kamu untuk

mengerjakan kemaslahatannya yang duniawi. Carilah keutamaan Allah

serta sebutlah Allah dan ingatlah bahwa segala gerak gerikmu diperhatikan

Allah, tak ada satupun yang luput dari perhatianNya.

Pembangunan perkebunan dengan sistem kemitaraan program plasam

usaha dimaksudkan untuk membina perkebunan rakyat (usahatani kecil) agar

dapat membuka kesempatan kerja di pedesaan. Perkebunan rakyat merupakan

usaha yang strategis dalam menyerap tenaga kerja keluarga dan luar keluarga.

Dalam perkebunan kelapa sawit baik untuk kebun inti maupun kebun plasma

dibutuhkan tenaga kerja dalam aktivitas pemeliharaan, panen, pangangkutan dan

lain-lain.

Perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit akan membutuhkan pabrik

kelapa sawit untuk mengolah tandan buah segar yang dihasilkan petani, pabrik

kelapa sawit akan menambah lapangan kerja yang tersedia dan dapat menyerap

tenaga kerja yang ada dalam masyarakat.

Tabel 2

Tenaga Kerja Plasma Desa Gedung Asri

No Pekerjaan Jumlah Pendapatan/orang

1 Asisten 2 Rp 1.500.000

2 Mandor 2 Rp 1000.000

3 Krani 2 Rp 1000.000
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4 Pemanen 20 Rp 1000.000

5 Brondol 20 Rp 800.000

6 Perawat 20 Rp 975.000

7 Lurah sawit 2 Rp 1000.000

8 Spoir 3 Rp 900.000

Sub total 71 Rp 8.175.000

Ketua plasma desa Gedung Asri, Wawancara, 5 November 2016

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa plasma membawa dampak baik

bagi perekonomian masyarakat. Terutama masyarakat Gedung Asri mereka bisa

mendapatkan gaji dalam 2 minggu sekali sehingga menambah angka pendapatan

bulanannya, pekerja perawatan dalam 1 bulannyan diadakan pergantian pekerja

sehingga masyarakat bisa merata merasakan manfaat plasma dan bagi lurah sawit

diadakan pemilihan ulang dalam 5 tahun sekali, Selain itu plasma juga membuka

lapangan pekerjaan lain sehingga mengurangi angka pengangguran bagi petani

plasma kususnya dan umumnya bagi masyarakat setempat.

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak

tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan

secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta

lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa

yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan

pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang. Pada

proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa kontruksi, jasa buruh tani, jasa
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angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja serta

bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut.

Sedangkan pada kegiatan ekonomi  waktu pasca panen dan proses

produksi akan mempunyai keterkaitan ke depan. Proses yang diperkirakan akan

muncul adalah sektor jasa, antara lain: angkutan, koperasi, perbankan,

perdagangan, industri kecil di pedesaan yang memproduksi alat produksi

pertanian. Semua aktivitas ini akan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat di daerah sekitarnya.

3. ketrampilan usaha

aktifitas kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit plasma

berpengaruh pada ketrampilan usaha masyarakat terutama dalam bidang pertanian

yang dahulunya masyarakat sangat minim pengetahuannya tentang pertanian.

Namun setelah adanya program pemberdayaan plasma masyarakat sedikit

banyaknya telah mengetahuai bagai mana bertani yang baik sehingga mereka

dapat memberdayakan perkebunan kelapa sawit atau perkebunan karet milik

pribadi. Selain itu masyarakat juga membuka usaha kecil seperti berdagang alat

pertanian dan membuka lapak penjualan hasil pertanian.

Program plasma perkebunan kelapa sawit yang dikoordisikan KUD Krida

Sejahtera dan Perusahaan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat

Gedung Asri dalam bidang pendapatan, lapangan pekerjaan, sarana dan prasarana,

serta ilmu tentang perkebunan, sehingga mereka dapat memberdayakan

perkebunan kelapa sawit atau perkebunan karet milik pribadi. Dengan demikian

mereka dapat meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya.



85

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemberdayaan masyarakat program plasma KUD Krida Sejahtera

bertujuan untuk mensejahterakan masyarak yaitu dengan membangun

karakter masyarakat agar menjadi masyarakat yang produktif dalam

bebagai bidang terutama bidang ekonomi. Strategi yang digunakan dalam

pemberdayaan masyarakat plasma  adalah pertama penyadaran, bertujuan

untuk membentuk masyarakat yang partisipatif diawali dengan menumbuh

kembangkan kesadaran masyarakat, yaitu tahap dimana masyarakat diberi

pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak

untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik. kedua

pengkapasitasan, kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-

ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan ketrampilan dasar

sehingga masyarakat dapat mengambil peran dalam pembangunan. Proses

pengkapasitasn ini dapat terwujud melalui kegiatan berdialok pendidikan

dengan belajar bersama masyarakat. ketiga pendayaaan dimana

masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan

pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang mereka telah miliki untuk

mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri. Namun program

plasma belum berjalan sesuai dengan ekonomi syariah masih banyak yang

mengikuti ekonomi konvensional. Maka dari itu program pemberdayaan

plasma lebih menguntungkan pihak KUD dibanding masyarakat plasma.
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2. Pemberdayaan masyarakat program plasma KUD Krida Sejahtera

berdampak positif bagi masyarakat desa Gedung Asri. Penagaruh plasma

terhadap masyarakat meliputi pertama meningkatannya pendapatan.

masyarakat dalam setiap bulannya akan mendapatkan gaji dari hasil

plasma, namun pendapatannya tidak tetap tergantung hasil produksi. kedua

mempermudah sarana dan prasarana. terutama akses jalan yang sangat

membantu masyarakat untuk memasarkan hasil panen mereka. ketiga

lapangan pekerjaan. karna aktiftas plama membutuhkan tenaga kerja dan

yang mengerjakannya adalah masyarakat plasma itu sendiri. Keempat

ketampilan usaha. Masyarakat mampu memberdayaakan perkebunan

kelapa sawit atau perkebunan karet milik pribadi.

B. SARAN

1. Kepada seluruh pengurus KUD Krida Sejahtera agar bekerja lebih

efektif, trasparan, dan meningkatkan lagi kwalitas hasil panen produksi

(TBS). Dan menerapkan konsep ekonomi syariah agar program

pemberdayaan plasma manfaatnya didunia dan diaherat.

2. Kepada seluruh anggota KUD krida sejahtera Perlu adanya

pengetahuan tentang plasma lebih jauh lagi agar mampu menjalankan

tugas dan kewajibannya dengan baik, Serta menerapkan kaidah-kaidah

islam.
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