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ABSTRAK 

 Kemiskinan adalah masalah yang sangat kompleks. Angka kemiskinan 

yang ada di  Kabupaten Tanggamus khususnya di Kelurahan Margomulyo pada 

tahun 2016 masyarakat miskin sebanyak 273 orang dari jumlah 3695 jiwa. 

Kementrian Sosial Kabupaten Tanggamus menerapkan beberapa program 

penguatan ekonomi kerakyatan dengan strategi mendorong kemandirian usaha-

usaha kelompok masyarakat. Wujud kegiatan ini adalah pengembangan KUBE 

yang merupakan program Dinas Sosial untuk meanggulangi kemiskinan. KUBE 

di Desa Margomulyo sudah berjalan 3 tahun tetapi banyak masyarakat yang 

belum mengetahui tujuan dari program itu sendiri. 

 Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas program 

KUBE?, Bagaimana Efektivitas program KUBE dalam pemberdayaan masyarakat 

miskin? dan bagaimana Tinjauan ekonomi Islam tentang program KUBE dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efektivitas program KUBE, mengetahui Efektivitas Program KUBE 

dalam Pemberdayaan masyarakat miskin dan untuk mengetahui pandangan 

Ekonomi Islam mengenai program KUBE dalam pemberdayaan masyarakat 

miskin. 

 Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian lapangan (Field Research), 

dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, kuesioner. Data 

sekunder diperoleh dari data dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 

anggota KUBE yang berjumlah 30 orang. Pengambilan sampel semua populasi 

dijadikan sampel. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis 

kualitatif. Data diperoleh dengan cara menyebar kuesioner kepada 30 responden 

anggota kelompok KUBE. 

 Hasil penelitian ini adalah Efektivitas program KUBE di Desa 

Margomulyo hanya memenuhi 2 ukuran efektivitas  yaitu ketepatan sasaran dan 

tujuan program. Program KUBE dalam pemberdayaan masyarakat miskin hanya 1 

indikator yang belum tercapai yaitu tingkat kesadaran dan keinginan untuk 

berubah. Pandangan Ekonomi Islam mengenai KUBE dalam pemberdayaan 

masyarakat miskin di lihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam hanya memenuhi 

nilai keadilan dan Tafakul (jaminan sosial). Kesimpulan dalam penelitian ini 

program KUBE yang ada di Desa Margomulyo belum sepenuhmya efektiv, 

sehingga program usaha belum berjalan dengan baik. 

 

 Kata Kunci : KUBE, Efektivitas, Pemberdayaan Masyarakat.  
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MOTTO 

 

 

ه إِنَّ  ا بِأهنفُِسِهۡم   ٱّللَّ يُِّروْا مه تَّٰى يُغه ا بِقهۡىٍم حه يُِّر مه  َله يُغه

 

Artinya “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.(Q.S Ar-Rad :11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Penelitian ini berjudul Efektivitas Program Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE)dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Pada KUBE Margomulyo, Kec. Air 

Naningan, Kab. Tanggamus). Untuk menghindari kesalah fahaman dan 

kekeliruan dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup maka 

perlu adanya penegasan judul tersebut. 

Adapun beberapa kata yang harus penulis jelaskan yaitu: 

Efektivitas adalah keefektifan yaitu keadaan berpengaruh atau hal 

berkesan.
1
 Teori ukuran efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teori Budiani Ni Wayan yaitu Ketepatan Sasaran,Tujuan 

Program, Sosialisasi Program, dan Pemantauan Program.
2
 

Kelompok Usaha Bersama(selanjutnya disebut KUBE)adalah salah 

satu program pemerintah yang ada pada Kementrian Sosial RI khususna di 

Direktorat Jenderal Pemberdayaa Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 

yang bertujuan untuk memperdayakan kelompok masyarakat miskin dengan  

 

                                                             
       

1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, 

PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,  2011,h 58  

       
2
 Budiani Ni Wayan 2007, Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 

“Eka Taruna Bahkti” Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, (Online), Vol. 

2 No. 1. H 7  
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pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan 

Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif.
3
 

Pemberdayaan Masyarakat adalah cara yang digunakan untuk 

meningkatkan harga diri manusia terutama mereka yang berada dalam lilitan 

kemiskinan dalam ketidakberdayaan, oleh karena itu agar seseorang atau 

komunitas berdaya, yang harus dilakukan adalah memberikan akses atau iklim 

dimana potensi masyarakat tersebut bisa berkembang.
4
 

Miskin adalah tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan 

sangat rendah
5
 Badan Pusat Statistik Mengukur Kemiskinan dengan konsep, 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar seseorang.
6
 

Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran 

seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah pengetahuan seseorang agar 

dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.
7
 

Ekonomi Islam dapat di definisikan sebagai cabang ilmu yang 

membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan 

distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran islam, tanpa 

membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan 

ekonomi makro dan ekologis
8
 

                                                             
       3 http://Kementrian_Sosial_RI_PROFIL_KUBE.html diakses pada tanggal 25 Desember 2017 
       

4
 Rosnida Sari, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Pariwisata, Jurnal Al-

Bayan Vol. 22 NO. 34 Juli- Desember 2016 h 57  

       
5
 Mudrajad Koncoro, Ekonomi Pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2010), h 21  

       
6
 Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018  

       
7
Ibid h 22  

       
8
Ibid h 23 

http://kementrian_sosial_ri_profil_kube.html/
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Berdasarkan pengertian dari beberapa pengertian di atas, maka yang 

dimaksud dengan judul dalam skripsi adalah mengetahui bagaimana 

Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan 

masyarakat miskin dan mengetahui bagaimana menurut pandangan Ekonomi 

Islam mengenai Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin.  

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul adalah: 

1. Alasan Obyektif  

Salah satu daerah yang terdapat di Kabupaten Tanggamus khususnya 

di Desa Margomulyo Kecamatan Air Naningan masyarakat yang 

berdomisili di daerah tersebut pada umumnya masih memiliki pendapatan 

ekonomi yang minim. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh rendahnya 

pendidikan, kurangnya keterampilan, dan kurangnya lapangan pekerjaan. 

Program KUBE merupakan salah satu upaya untuk membantu 

permasalahan yang dihadapi oleh fakir miskin, program KUBE 

merupakan program baru yang ada di desa Margomulyo, sebelum adanya 

program KUBE ada program lainnya seperti program PNPM Mandiri dan 

Gapoktan akan tetapi program tersebut sudah tidak berjalan lagi. Program 

KUBE di desa Margomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten 

Tanggamus sudah berjalan selama 3 Tahun ini akan tetapi program 

tersebut belum maksimal dijalankan karena anggota yang bergabung di 
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KUBE belum paham dengan tujuan program itu sendiri, maka dari itu 

peneliti ingin mengetahui efektivitas program Kelompok Usaha Bersama 

dalam Pemberdayaan masyarakat miskin menurut persfektif ekonomi 

Islam. 

2. Alasan Subyektif  

a. Permasalahan yang akan penulis bahas adalah termasuk salah satu 

bidang studi ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jurusan 

Ekonomi Syariah. 

b. Adanya literatur yang tersedia serta mendukung penulis sehingga 

diperkirakan dalam penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan 

baik. 

C. Latar Belakang 

Usaha-usaha pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh 

negara-negara sedang berkembang (developing countries) di dunia pada 

umunya berorientasi kepada bagimana memperbaiki atau mengangkat taraf 

hidup (level of living) masyarakat di negara-negara tersebut agar mereka bisa 

hidup seperti masyarakat di negara-negara maju (developed countries). 

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang akan menjadi 

kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga 

negaranya, pembangunan ekonomi selalu berkaitan terutama dengan efesiensi 
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dan alokasi sumber-sumber produktif yang langka dengan pertumbuhan yang 

optimal untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar
9
 

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan rakyat 

Indonesia telah membawa  kemajuan secara umum dan memberikan 

kesejahteraan sosial bagi masyarakat dalam beberapa aspek kehidupan. Tetapi 

pencapaian pembangunan tersebut belum merata dan belum dinikmati oleh 

sebagian masyarakat terutama yang masih berada dibawah garis kemiskinan. 

Dampak sosial ekonomi yang meliputi tingkat pengangguran yang tinggi, 

peningkatan angka penduduk miskin, rusaknya struktur sosial yang 

disebabkan kehilangan pekerjaan dan hilangnya kemampuan untuk memenuhi 

kebutuhan pokok serta ancaman terhadap kerusakan sosial yang mengarah 

pada kriminal sangat mengganggu laju pertumbuhan perekonomian indonesia. 

 Pembangunan di Indonesia yang dilaksanakan secara 

berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

Indonesia secara adil dan merata. Hasil dari pembangunan yang dilaksanakan 

secara bertahap diharapkan dapat memperbaiki kondisi kehidupan 

masyarakat, baik pada tatanan sosial ekonomi maupun budaya namun 

demikian hasil kegiatan pembangunan belum dapat menghilangkan masalah 

kemiskinan secara menyeluruh.
10

 Hal ini dapat dibuktikan dengan cukup 

                                                             
       

9
 Suryana, Ekonomi Pembangunan, (Jakarta : 2000), h 2  

       
10

 Ibrahim Imron,  Mochammad Saleh Soeaidy, Heru Ribawanto, Pemberdayaan Masyarakat 

Miskin  Melalui Kelompok Usaha BersamaJurnal Administrasi Publik (Jap),Vol. 2, No. 3, h  485-491 
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tingginya angka kemiskinan di Indonesia yaitu 28,59 juta jiwa pada tahun 

2015.
11

 

Pemberdayaan masyarakat bermakna peningkatan aset dan kapasitas 

manusia dalam arti luas sehingga  masyarakat berkemampuan menentukan 

pilihan dan bertindak sesuai dengan pilihan mereka dalam rangka 

memecahkan masalah hidupnya. Ketidakberdayaan diasumsikan sebagai 

sumber masalah utama terjadinya kemiskinan yang kemudian membawa 

implikasi pada faktor-faktor pendukung kemiskinan yang lain. 

Ketidakberdayaan dalam aspek ekonomi ditandai oleh terbatasnya aset 

khususnya faktor produksi, rendahnya tingkah upah, serta kemampuan yang 

rendah dalam merespon peluang ekonomi.
12

 

Prioritas utama pemberdayaan masyarakat miskin adalah pengetahuan, 

keterampilan, dan motivasi (modal manusia). Pendidikan merupakan ramuan 

utama dalam pengurangan kemiskinan. Dengan pendidikan itu masyarakat 

miskin menjadi produktif yang mengantarkan pada perolehan dan peningkatan 

pendapatan. Menurut Bank Dunia pendidikan menjadi sentral bagi 

pembangunan dan sebuah kunci mencapai tujuan Pembangunan Milenium 

yang menempatkan pendidikan dasar dalam tujuan pengurangan kemiskinan 

untuk tindakan yang disepakati bersama selama beberapa tahun mendatang. 

Pendidikan merupakan faktor paling efektif untuk mengurangi masyarakat 

                                                             
       

11
 http://www.bps.go.id diakses pada tanggal 31 Desember 2017 

       
12

 Atma Ras, Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentas Kemiskinan, VOLUME XIV, 

Oktober - Desember 2013 
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miskin, yang memungkinkan mereka mampu mengkreasi dunia secara 

produktif, mandiri, dan berkelanjutan.
13

 

Kebijakan otonomi daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas 

kepada pemerintah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan 

kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan 

pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat 

melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah daerah dan 

masyarakat di daerah lebih di perdayakan sekaligus diberi tanggung jawab 

yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Salah satu 

membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sangat ditentukan partisipasi 

masyarakat dalam proses pembangunan. 

Masalah kemiskinan bersifat kompleks, menyangkut banyak dimensi 

(multi dimensional) kehidupan, mulai dari dimensi sosial, kemanusian, hak, 

keadilan, ekonomi, hingga dimensi hukum, keamanan dan politik. Di 

Indonesia naik dan turunnya jumlah penduduk miskin juga dijadikan sebagai 

salah satu indikator keberhasilan suatu pemerintah. Hal ini kiranya merupakan 

sesuatu yang wajar karena terkait langsung dengan tujuan hidup bernegara 

yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

                                                             
       

13
 Rulam Ahmadi, Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia,Jurnal 

Administrasi Publik Desember 2012, Vol. 10, No. 2, h 16 - 31 
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kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
14

 

Program-program yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan 

selalu di upayakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, namun pada 

realitanya jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup besar. Propinsi 

lampung telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan serta dalam bidang 

kesehatan pemerintah meluncurkan berbagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas sumberdaya manusia.  

Salah satu contoh program pemerintah untuk mengurangi jumlah 

kemiskinan adalah KUBE. Program tersebut dihadirkan atas dasar kurangnya 

minat masyarakat desa terhadap dunia usaha. Program KUBE adalah program 

yang dibuat oleh pemerintah melalui kementrian sosial yang disalurkan 

melalui dinas- dinas sosial di Kabupaten. 

Dengan adanya Program KUBE diharapkan juga kelompok sasaran 

mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya alam, sosial, ekonomi, 

sumber daya manusia dan sumber lingkungan serta sumber-sumber lainnya 

yang ada disekitarnya untuk kepentingan pengembangan potensi yang 

dimiliki, seperti: pemanfaatan lahan untuk pertanian, pemanfaatan air untuk 

pengembangan usaha ternak ikan, dan pemanfaatan tenaga yang menganggur 

                                                             
       

14
 Anwar Sitepu, Analisis Efektivitas KUBE Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir 

Miskin, Sosio Informa, Vol 2 No. 01 (Januari – April 2016), h  4 
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untuk menjadi tenaga kerja di KUBE yang dikelola dan lain-lain. Diharapkan 

dengan pola seperti ini, mereka akan mudah mengintegrasikan sumber sumber 

tersebut ke dalam kepentingan-kepentingan kelompok. Kelompok mempunyai 

wewenang untuk mengelola, mengembangkan, mengevaluasi dan menikmati 

hasilhasilnya.Kementrian Sosial hanya memfasilitasi agar Kelompok Usaha 

Bersama dapat berhasil dengan baik.
15

 

Beberapa indikator untuk mengukur efektivitas yang pertama 

ketepatan sasaran yaitu apakah program KUBE ini sudah tepat sasaran dilihat 

dari anggota yang bergabung di KUBE tersebut yaitu anggota yang masih 

mempunyai pendapatan rendah, yang kedua yaitu sosialisasi program yang 

dilakukan oleh pihak Kementrian Sosial terhadap KUBE, yang ketiga yaitu 

tujuan program berkaitan dengan sejauh mana hasil nyata program dengan 

tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya dan yang keempat yaitu pemantauan 

program sebagai bentuk perhatian terhadap program tersebut.
16

 

Adapun jumlah penduduk miskin menurut Kelurahan Margomulyo 

Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus Tahun 2012-2016 

 

 

 

 

                                                             
       

15
 Iyan Bachtiar, Jamaluddin,  Studi Pola Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dan 

Tingkat Keberhasilannya Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin Desa, (Bandung, 

2011) 
       

16
 Budiani Ni Wayan 2007, Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna 

“Eka Taruna Bhakti” Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, (Online), Vol. 

2 No. 1 
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Tabel 1 

Jumlah Penduduk Dan Angka Kemiskinan 

Kelurahan Margomulyo 

Tahun Jumlah 

Penduduk 

Jumlah 

KK 

Angka Kemiskinan 

(KK) 

2012 3584 967 245 

2013 3601 971 253 

2014 3652 982 263 

2015 3683 989 266 

2016 3695 997 273 

Sumber : Diolah dari data pekon Kelurahan Margomulyo 2018 

Pemerintah telah banyak melakukan program penanggulangan 

kemiskinan bahkan telah terbentuk suatu Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan (TKPK) untuk menyelesaikan permasalahan ini,
17

 namun 

nyatanya di Kelurahan Margomulyo dengan meningkatnya jumlah penduduk 

angka kemiskinan juga ikut terus meningkat. Penaggulangan kemiskinan saat 

ini dilakukan dengan mengupayakan kebijakan atau program anti kemiskinan 

yang dapat berhasil apabila kaum miskin menjadi aktor utama dalam perang 

melawan kemiskinan. Untuk membantu kaum miskin keluar dari lingkaran 

kemiskinan dibutuhkan kepedulian, komitmen, kebijakan, pengorganisasian, 

dan program yang tepat. Secara khusus upaya Pemerintah Daerah Kabupaten 

Tanggamus untuk memajukan daerahnya yaitu dengan adanya program 

                                                             
       

17
 Rudi Badrudin, Ekonomika Otonomi Daerah, UPP STIN YKPN, Yogyakarta, 2012. h 178 
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pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana hibah kepada 

KUBE yang disalurkan ketiap-tiap kecamatan. 

Salah satu upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi umat serta 

membangun sebuah masyarakat yang mandiri adalah melahirkan sebanyak-

banyaknya wirausahawan baru. Asumsinya sederhana kewirausahaan pada 

dasarnya adalah kemandirian, terutama kemandirian ekonomis, dan 

kemandirian adalah keberdayaan. Semangat islam dalam kemandirian dapat di 

jumpai dalam Q.S. Al-Ma’uun 107:1-3, sebagai berikut: 

 

ُب بِ  أََرَءۡيتَٱلَِّذي ينِ يَُكذِّ لَِك   ١ ٱلدِّ    ٢ ٱۡليَتِينَ يَُدعُّ  ٱلَِّذيفََذَٰ

  ٣ ٱۡلِمۡسِكينِ َوََل يَُحضُّ َعلَىَٰ طََعاِم 
Artinya : Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah 

orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan 

orang miskin. (Q.S. Al- Ma’uun 107:1-3) 

 

Penjelasan dari ayat diatas adalah orang kaya yang tidak menyantuni 

yatim dan fakir miskin ekuivalen dengan orang miskin yang tidak berjuang 

dengan terus menerus untuk meraih kemandirian ekonomis. Kewajiban kaum 

berpunya untuk membayar zakat, anjuran untuk bersedekah, wakaf, dan 

kewajiban untuk memberdayakan orang-orang yang tidak berdaya secara 

ekonomis merupakan petunjuk Islam paling jelas terhadap etos 

kewirausahaan. 

Oleh karena itu, Kementerian Sosial menerapkan beberapa program 

penguatan ekonomi kerakyatan salah satunya yaitu Kelompok Usaha Bersama 
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dengan tujuan peningkatan kemampuan berwirausaha para anggota KUBE 

secara bersama dalam kelompok, meningkatkan pendapatan, pengembangan 

usaha, peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para 

anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar. Dasar Hukum KUBE yaitu 

NO. 01/PD.KUBE/FM/AN/XII/2016 dan keputusan Presiden RI Nomor 8 

Tahun 2002tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan. Wujud kegiatan ini 

adalah pengembangan KUBEdengan membuat beberapa Jenis Kegiatan Usaha 

yang merupakan program asistensi kesejahteraan sosial keluarga dengan cara 

pemberian dana kepada masyarakat dengan membuat proposal terlebih dahulu 

ke Dinas Pemberdayaan Sosial. 

Di kecamatan Air Naningan sendiri tepatnya di Desa Margomulyo 

memiliki banyak potensi seperti potensi di bidang perairan, pertanian, 

perkebunan, perternakan dan sebagainya. Tetapi masyarakat hanya 

mengandalakan mata pencaharian sebagai petani, padahal banyak potensi 

lainnya. Maka dari itu KUBE  yang ada di desa Margomulyo memilih usaha 

Ternak Kambing, budidaya lele dan pembuatan pupuk kompos, dan Bebek 

Bertelur karena melihat kondisi desa yang baik untuk pertenakan dan peluang 

usaha yang besar untuk masa depan. 

Dengan adanya KUBE diharapkan dapat menaggulangi kemiskinan 

dan meningkatkan pendapatan masyarakat, namun faktanya anggota yang 

bergabung di KUBE Margomulyo belum sepenuhnya paham dengan program 

tersebut, yang membuat terhambatnya pada pengembangan usaha. Ada 3 jenis 
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usaha yang ada di Kelurahan Margomulyo yaitu ternak kambing, budiday lele 

dan pupuk kompos, dan ternak bebek bertelur namun sampai saat ini hanya 

ternak kambing dan pembuatan pupuk kompos yang masih berjalan dengan 

baik. Jika anggota KUBE lebih paham dengan Tujuan dari program Dinas 

Sosial tersebut pasti Program KUBE yang ada di Desa Margomulyo bisa 

majudan lebih meningkatkan pendapatan. 

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Menurut 

Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Pada KUBE Margomulyo, Kec. Air 

Naningan, Kab. Tanggamus). 

D. Identifikasi dan Batasan Masalah  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat 

di identifikasikan masalah sebagai berikut: 

Kemiskinan merupakan masalah klasik yang terjadi di Indonesia. 

Pemerintah telah banyak memberikan kebijakan mengenai penanggulangan 

kemiskinan dengan pemberian dana yang tidak sedikit, namun nyatanya angka 

kemiskinan masih tinggi. Di Desa Margomulyo Kecamatan Air Naningan 

Program KUBE masih belum maksimal karena kurangnya pemahaman pada 

setiap anggotanya, Sehingga perlu diketahui mengenai keefektivitasan 
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program penanggulangan kemiskinan KUBE di Desa Margomulyo 

Kecamatan Air Naningan. 

2. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penelitian 

memfokuskan pada efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin persfektif ekonomi Islam pada Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) Desa Air Margomulyo Kecamatan Air Naningan. 

E. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana efektivitas program KUBE Desa Margomulyo? 

2. Bagaimana efektivitas Program KUBE dalam pemberdayaan masyakat 

miskin Desa Margomulyo? 

3. Bagimana tinjauan ekonomi Islam tentang program Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan masyarakat miskin? 

F. Tujuan Masalah  dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program KUBE Desa 

Margomulyo 

b. Untuk mengetahui efektivitas Program KUBE dalam pemberdayaan 

masyarakat miskin Desa Margomulyo 

c. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam tentang 

program KUBE dalam pemberdayaan masyarakat miskin. 
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2. Manfaat Penelitian   

Berdasarkan rumusan masalah di atas,maka manfaat penelitian  ini sebagai 

berikut: 

a. Bagi Perkembangan Keilmuan, penelitian ini bermanfaat sebagai 

informasi mengenai pembangunan dan pengembangan perekonomian 

masyarakat. 

b. Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

bagi penulis khususnya mengenai efektivitas program kelompok usaha 

bersama (KUBE) bagi masyarakat miskin. 

c. Bagi Pemerintah, penelitian ini bermanfaat sebagai acuan untuk 

mempertimbangkan keputusan dan membuat ide-ide yang harus di 

lakukan pemerintah dalam mengevaluasi program pemberdayaan 

masyarakat miskin dalam hal ini KUBE. 

d. Bagi KUBE Margomulyo, penelitian ini bermanfaat agar bisa menjadi 

acuan untuk program selanjutnya sehingga bisa berjalan dengan baik 

dan mendapatkan pendapatan yang maksimal.  

G. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ruang Lingkup Objek 

Objek penelitian ini adalah anggota KUBE di Desa Margomulyo. 

 

 



16 
 

2. Ruang Lingkup Subjek   

Subjek penelitian ini adalah efektivitas program kelompok usaha 

bersama. 

3. Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di  KUBE Desa Margomulyo Kecamatan 

Air Naningan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive  

(sengaja) dengan pertimbangan karena daerah tersebut masih memiliki 

jumlah penduduk berada dalam kemiskinan. 

4. Ruang Lingkup Waktu  

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2017/2018. 

H. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
18

 Metode penelitian 

menurut sugiyono adalah. “cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid 

dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dubuktikan suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan, dan dapat mengantisipasi masalah dalam bidang 

pendidikan. 
19

 berdasarkan pengetahuan tersebut, metodepenelitian adalah 

suatu alat  bantu untuk mengukur kevalidan dan supaya dapat di temukan dan 

dibuktikan kebenarannya. 

                                                             
       

18
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta,2014), h 2 

       
19

 Ibid. h.4 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field 

Research), yaitu melakukan kegiatan lapangan tertentu guna 

memperoleh berbagai data dari informasi yang dilakukan.
20

 Penelitian 

yang langsung dilapangan atau pada responden. Pada hakikatnya 

penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan 

data peneliti menggali data-data yang bersumber dari lapangan. 

Penelitian ini pada akhirnya akan di analisa, maka proses penelitian 

mengangkat data dari permasalahan yang ada di lapangan (lokasi 

penelitian) yang berkenaan dengan Efektivitas Program Kelompok 

Usaha Bersama dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin. 

b. Sifat Penelitian  

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu jenis penelitian 

yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih 

mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pada 

umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis 

sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan 

                                                             
       

20
 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), h  

32  
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hipotesis.
21

 Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.  

2. Jenis Data 

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan 

dalam meyusun skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder. 

a. Data primer (primary data) 

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer 

juga adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi 

yang menerbitkan atau menggunakannya. Dalam hal ini data-data yang 

diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu dari anggota KUBE 

yang menjalankannya untuk pemberdayaan masyarakat miskin.  

b. Data sekunder (secondary data) 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh penelitian secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).
22

 Data sekunder disini meliputi 

data jumlah anggota kelompok usaha bersama yang ada di Desa 

Margomulyo  dan data penunjang lainnya. 

 

                                                             
       

21
 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 1986). h  4 

       
22

 J.W Creswell, Etta Mamang Sangdji dan sopiah, Metodelogi Penelitian C.V Andi, (Yogyakarta: 

C.V Andi,2010), h  24 
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3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk 

peristiwa, hal atau yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi 

pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah 

penelitian. 

Tabel  2 

Jumlah Anggota Kelompok Usaha Bersama  

Desa Margomulyo 

NO Nama Kelompok Jumlah Anggota 

1 Margomulyo I 10 

2 Margomulyo III 10 

3 Margomulyo IV 10 

 Jumlah   30 

Sumber laporan pendamping KUBE Desa Margomulyo 2018 

 Dalam konteks ini populasi yang diambil adalah semua 

anggota KUBE yaitu terdiri dari 3 kelompok yang berjumlah 30 

anggota. Maka dapat disumpulkan bahwa  dalam suatu populasi tidak 

memungkinkan untuk diteliti seluruhnya perlu diambil sebagian saja, 

yang bisa dinamakan sampel. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-

cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan 

lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi yang diteliti. Bila 
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populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi dikarenakan keterbatasan dana, waktu dan tenaga 

maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

tersebut.
23

 Menurut Suharsismi Arikanto apabila subjeknya kurang 

dari 100 lebih baik di ambil semua, selanjutnya jika populasinya besar 

diambil antara 10-15% atau 20-25%. 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas semua populasi diambil 

sebagai sampel karena kurang dari 100. Pengambilan sampel adalah 

bertujuan untuk mengetahui jumlah anggota yang diambil yang akan 

dijadikan sebagai sampel adalah 30 orang anggota KUBE. 

Untuk menggunakan ukuran sampel, penulis menggunakan 

teknik pengambilan sampling propability sampling yaitu tehnik 

pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap 

unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggotanya.
24

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Sebagai bahan penyusunan dan pembahasan teknik pengumpulan data 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah menggunakan beberapa 

metode yaitu: 

 

 

                                                             
       

23
 Sugiyono.Op.Cit.h 118 

       
24

 Sugiyono,Metode Penelitian Bisnis,(Bandung: Alfabeta, 2007), hlm.118. 
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a. Teknik Kuesioner 

Teknik kuesioner adalah teknik penelitian yang dilakukan 

dengan menyebar angker. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat 

dapat menjangkau banyak respronden. Secara garis besar penggunaan 

kuesioner yaitu disebarkan kemudian diisi oleh responden dan 

digunakan sebagai pedoman wawancara dengan responden.
25

 

Pengkuran dalam penelitian ini menggunakan Skala Guttman, 

Skala pengukuran dengan Tipe ini akan di dapat jawaban yang tepat, 

yaitu “Ya/Tidak”, “Benar/Salah”,”Pernah/Tidak Pernah”, 

“Positif/Negatif”, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data 

interval atau rasio dikotomi (dua alternatif). Jadi kalau pada skala 

likert terdapat 3,4,5,6,7 interval, dari kata “sangat setuju, sampai 

sangat tidak setuju”, maka dalam Skala Guttman hanya ada dua 

interval yaitu “setuju” atau “ tidak setuju”. Penelitian menggunakan 

Skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas 

terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan.
26

 

b. Teknik Observasi 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Teknik yang 
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penulis gunakan adalah observasi tefokus yaitu salah satu jenis 

pengamatan yang secara spesifik telah mempunyai rujukan pada 

rumusan masalah atau tema dalam penelitian ini. Fokus pengamatan 

dalam penelitian ini terfokus bagaimana Efektivitas Program KUBE 

dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan bentuk observasi berperan yaitu pengumpulan 

data yang digunakan untuk menghimpun data peneliti melalui 

pengamatan dan pengindraan dimana peneliti benar-benar terlibat 

dalam kesehariaan responden.  

c. Teknik Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara bertanya langsung pada responden atau kelompok KUBE 

di Kecamatan Air Naningan untuk mendapat informasi. Metode ini 

peneliti gunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan serta 

informasi yang berkaitan dengan Program KUBE dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin. Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan kepada ketua pengurus KUBE dan kemudian anggota 

kelompok usaha bersama Desa Margomulyo.  

d. Teknik Dokumentasi  

Dokumentasi dapat digunakan sebagai pengumpul data apabila 

informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen, seperti buku, 

jurnal, dan sebagainya. Dalam dokumentasi ini penulis mengambil 



23 
 

sejak Pra-penelitian sampai turun ke lokasi penelitian di KUBE Desa 

Margomulyo. 

5. Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, mengatur dan 

mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar 

memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. 

Sedangkan mengatur mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau 

menyusun menurut aturan tertentu.
27

 Pada umunya pengolahan data di 

lakukan dengan langka-langkah sebagai berikut; 

a. Pemeriksaan Data (Editing)  

  Editing merupakan suatu kegiatan untuk melihat apakah data 

tersebut konsisten atau tidak.
28

 Karena dalam proses editing 

mengubah data menjadi sebuah kalimat yang penuh sehingga data 

tersebut dapat digunakan dalam keperluan proses berikutnya. Dari 

berbagai data yang dikumpulkan oleh peneliti akan mengetahui 

apakah data tersebut cukup akurat sehingga hal tersebut dapat 

dipertanggung jawabkan dan dijelaskan dalam pemaparan penelitian 

ini. 
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b. Sistematisasi Data (Sistematizing) 

 Sistematizing yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.
29

 Data yang telah 

dikumpulkan penulis akan mengurutkan data sesuai dengan 

permasalahan penelitian ini dan menyesuaikan dengan sistematika 

penulisan pedoman skripsi yang ada. 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data dari hasail wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sistematis, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang mana akan di pelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.
30

 Dari semua data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan 

menggunakan metode kualitatif, metode ini bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau fenomena, yaitu dengan cara memaparkan 

informasi-informasi faktual yang diperoleh dari anggota KUBE yang ada 

di Desa Margomluyo untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

beberapa teori yang ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam 

penelitian ini. 

                                                             
29
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Beni Ahmad dan Saebani, Metode Penelitian (Bandung: C.V Pustaka Setia, 2008),h 199 
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I. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini mengenai Efektivitas Program Kelompok Usaha 

Bersama dalam Pemberdayaan Masyarakat miskin Menurut Perspektif 

Ekonomi Islam telah dilakukan penelitian sebelumya yaitu dilakukan oleh 

Novi Ardilah Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Desa Mensanak Kecamatan Senayang 

Kabupaten Lingga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pertama, bahwa 

masih belum ada pengelolaan dimasing-masing KUBE. Keduan, seluruh 

anggota KUBE belum pernah bekerjasama dengan kelompok lain. Ketiga, 

ketua kelompok masih belum bisa mengambil keputusan dengan tepat dalam 

menentukan program KUBE untuk kebutuhan mereka sehari-hari.
31

 

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Anwar Sitepu Analisis 

Efektivitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai Instrumen Program 

Penanganan Fakir Miskin. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) tidak cukup efektif sebagai Istrumen dalam 

penanganan Fakir Miskin. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai 

pihak diwilayah berbeda dalam kurun waktu 2006 sampai 2015 tidak 

ditemukan bukti kuat bahwa KUBE dapat eksis dan efektif sebagai instrumen 

pnanganan fakir miskin. Usaha ekonomi yang dibangun anggotanya dengan 
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menggunakan modal bersama yang berasal dari bantuan pemerintah ternyata 

tidak berkembang.
32

 

Penelitian ini sebelumnya juga dilakukan oleh Ibrahim Imron, 

Mochammad Saleh Soeaidy, Heru Ribawanto dengan judul penelitian tersebut 

adalah Pemberdayaan Masyrakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama. 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif hasil dari penelitian tersebut adalah proses 

pemberdayaan masyarakat di Desa Dawuhan diawali dengan tahap 

pembentukan, kemudian pelaksanaan dan yang terakhir adalah tahap 

penyerahan bantuan, ketiga tahap ini masih pada fase intial yang berarti 

bahwa pemberdayaan yang berasal dari pemerintah untuk menstimulus 

masyarakat di Desa Dawuhan agar mampu mengembangkan kapasitasnya 

melalui kelompok usaha bersama. Untuk jangka pendek dari program 

pemberdayan ini adalah terwujudnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat 

sasaran pemberdayaan, sedangkan untuk jangka panjang adalah meningkakan 

kualitas dari kemandirian masyarakat sasaran pemberdayaan di dalam usaha 

ekonomi poduktif dan kelembagaannya.
33
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Efektivitas  

1. Pengertian Efektivitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata efektif berarti dapat 

membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh, akibat atau efektifnya. 

Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan-tujuan.
34

   

Menurut Harbani Pasolong Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata 

“efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. 

Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. 

Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya 

dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses 

kegiatan. 
35

 Adapun pengertian lain dari efektivitas adalah tingkat tujuan 

yang diwujudkan suatu organisasi. 

Sedangkan pengertian efektivitas menurut beberapa ilmuan adalah 

sebagai berikut: 

 

                                                             
       34 Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa 

Kata Baru (Surabaya : Mekar, 2008),h 132   
       35 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, (Bandung : Alfabeta, 2007). h  4  
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a. Menurut Martani dan Lubis efektivitas merupakan unsur pokok 

aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan 

sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila 

tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
36

 

c. Menurut insrawijaya efektifitas adalah suatu program kegiatan pada 

dasarnya dapat dilakukan dengan membandingkan tujuan dan sasaran 

program yang sudah dirumuskan dengan hasil nyata yang dapat 

dicapai. 
37

 

Dari beberapa pengertian efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa 

para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok 

utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam 

melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan 

mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya.  

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. 

Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat 

menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut. 
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  Sehubungan dengan pengertian di atas, maka efektivitas 

menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu 

pada hasil guna dari pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang 

menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah 

dicapai. Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan 

efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai 

dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang 

diinginkan.  

2. Ukuran Efektivitas  

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat 

sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dengan berbagai sudut pandang 

dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterprestasikannya. 

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana 

yang telah telah ditentukan dengan hasil yang telah diwujudkan. Namun, 

jika hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga 

menyebabkan tujuan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif. 

Menurut pendapat Budiani (Mengenai ukuran efektivitas program 

didalam sebuah organisasi), yaitu: 

a. Ketepatan sasarn program, yaitu sejauh mana peserta program tepat 

dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. 

b. Sosialisasi Program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam 

melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai 
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pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada 

umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. 

c. Tujuan Program, yaitu sejauh mana kesesuaian anatara hasil 

pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah 

dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta 

program.
38

 

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas menurut Martani dan 

Lubis ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu:
39

 

a. Pendekatan Sumber (Resource Approach) yakni mengukur efektivitas 

dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi 

untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang 

sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

b. Pendekatan Proses (Process Approach) adalah untuk melihat sejauh 

mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses 

internal atau organisasi. 

c. Pendekatan Sasaran (Goals Approach) dimana pusat perhatian pada 

output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil 

(output) yang sesuai dengan rencana. 

                                                             
       

38
 Budiani Ni Wayan. Op.Cit. h 7  

       
39

 Edy Sutrisno, Budaya Organisasi, (Jakarta : Kencana, 2013), Cet. Ke 3, h 125  
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  Sedangkan menurut pendapat Tampubolon yang dikutip Ismail 

Nawawi dalam bukunya “Budaya Organisasi Kepemimpinan dan 

Kinerja” menyebutkan kriteria efektivitas organisasi, sebagai berikut:
40

 

a. Produksi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran keluaran 

utama organisasi. Ukuran produksi mencangkup keuntungan, 

penjualan, pangsa pasar, dokumen yang diproses, rekanan yang 

dilayani dan sebagainya. 

b. Efesiensi sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran 

penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. 

c. Kepuasan sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada keberhasilan 

organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya. 

d. Keadaptasian sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggapan 

organisasi terhadap perubahan eksternal dan internal. 

e. Kelangsungan hidup sebagai kiteria efektivitas mengacu kepada 

tanggung jawab organisasi atau perusahaan dalam memperbesar 

kapasitas dan potensinya untuk berkembang. 

Dari ketiga kriteria untuk mengukur efektivitas yang dijelaskan di atas, 

maka dapat disimpulkan ukuran efektivitas merupakan suatu standar 

ukuran yang digunakan untuk mengukur efektivitas yaitu menunjukan 

pada tingkat sejauhmana organisasi dapat melakukan program atau 
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kegiatan dengan baik dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal 

sehingga terpenuhinya semua target, sasaran dan tujuan yang akan 

dicapai. Disini peneliti menggunakan teori Budiani dalam mengukur 

efektivitas program KUBE karena sangat cocok digunakan untuk 

mengukur suatu program sedangkan teori efektivitas menurut Martani dan 

Lubis, dan Teori Efektivitas menurut Tampubolon lebih cocok digunakan 

untuk mengukur efektivitas dalam suatu organisasi, ukuran efektivitas 

menurut Budiani yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, 

tujuan program dan pemantauan program. 

3. Konsep Kebijakan  dan Indikator Efektivitas  

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu usaha yang mencapai hasil 

yang maksimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut 

Ramdan dkk, hal ini berkaitan dengan kebijakan, indikator efektivitas 

kebijakan adalah:
41

 

a. Efesiensi  

Suatu kebijakan harus mampu meningkatkan efesiensi penggunaan 

sumber daya secara optimal.
42

 Menurut Mardiasno efesiensi 

berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efesiensi 

dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang 

dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional 
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dapat dikatakan efesiensi apabila suatu produk atau hasi kerja tertentu 

dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang 

serendah-rendahnya. Indikator efesiensi menggambarkan hubungan 

antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya : 

staf, upah, biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan.
43

 

b. Adil  

Bobot Kebijakan harus ditempatkan secara adil, yakni kepentingan 

publik tidak terabaikan.
44

 Islam mendefinisikan adil sebagai tidak 

mendzalimi dan tidak di dzalimi. Implikasi ekonomi dari niali ini 

adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar 

keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak 

alam.
45

 

c. Mengarah Pada Insentif  

Sebuah kebijakan harus memberikan pengaruh dalam memperbaiki 

dan peningkatan sasaran yang ditetapkan.
46

 Beberapa indikator yang 

digunakan untuk menetapkan besarnya insentif menurut Handoko, 

antara lain: 
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1. Kinerja, sistem insentif dengan cara ini langsung mengaitkan 

besarnya insentif dengan kinerja yang telah ditunjukan oleh 

karyawan yang bersangkutan. 

2. Lama kerja, besarnya insentif ditentukan atas dasar lamanya 

karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan 

3. Kebutuhan, insentif pada karyawan di dasarkan pada tingkat 

urgensi kebutuhan hidup yang layak dari karyawan.
47

 

d. Diterima Oleh Publik  

Oleh karena diperuntungkan bagi kepentingan publik maka 

kebijakan yang baik harus diterima oleh publik.
48

 

e. Moral  

Suatu kebijakan harus dilandasi dengan moral yang baik. Dengan 

kata lain moral adalah suatu kebaikan yang sesuai dengan ukuran-

ukuran tindakan yang diterima oleh umum, meliputi kesatuan sosial 

atau lingkungan tertentu. Kata moral selalu mengacu pada baik 

buruknya perbuatan manusia.
49

 Secara obyektif ukuran moralitas 

berdasarkan pada norma-norma yang mengikuti norma agama, 

ideologi, kebiasaan atau tradisi, dan hukum. 
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Dari kelima indikator efektivitas yang telah dijelaskan di atas, maka 

dapat disimpulkan indikator efektivitas terdiri dari pertama efesiensi, 

dimana indikator efesiensi menggambarkan hubungan antara masukan 

sumber daya oleh suatu unit organisasi, kedua adil adalah bahwa pelaku 

ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu 

merugikan orang lain atau merusak alam, ketiga mengarah pada insentif 

dimana sebuah kebijakan harus memberikan pengaruh dalam 

memperbaiki dan peningkatan sasaran yang ditetapkan, keempat diterima 

oleh publik karena diperuntungkan bagi publik maka kebijakan yang baik 

harus diterima oleh publik, dan yang kelima moral dimana moral adalah 

suatu kebaikan yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang diterima 

oleh umum.  

B. Program Kelompok Usaha Bersama 

1. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)  

Kelompok Usaha Bersama merupakan salah satu program unggulan 

Kementrian Sosial dalam rangka menanggulangi kemiskinan.
50

 Skema 

yang diluncurkan menekankan pada peningkatan dan pengelolaan 

pendapatan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Indikator capaian 

keberhasilan program KUBE adalah terwujudnya kemandirian keluarga 

miskin penerima bantuan UEP. KUBE sebagai upaya penanggulangan 

kemiskinan dilaksanakan dengan strategi penguatan kelompok, pemberian 
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bantuan stimulan usaha dan pendampingan oleh Direktorat 

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Direktorat Penanggulangan 

Kemiskinana Persedaan, serta diperuntukan bagi pengentasan kemiksinan 

peserta PKH yang masih pada masa transisi (status KMS-keluarga Sangat 

Miskin). KUBE sebagai skema penanggulangan kemiskinan yang strategi 

mendorong perlunya telaahan yang berfokus pada indikator keberhasilan 

KUBE terhadap kemandirian keluarga fakir miskin penerima UEP, aspek 

yang menjadi ukuran keberhasilan KUBE dan bagaimana performa kerja 

pendamping.
51

 

Secara operasional usaha, program Kelompok Usaha Bersama 

dilaksanakan secara kelompok dengan jumlah 10 anggota. Program 

KUBEdibentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang 

belum memiliki kamampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial 

dan kesejahteraannya. Melalui program KUBE, mereka dapat dibantu 

untuk memulai usaha sebagai langkah awal untuk mencapai kesejahteraan 

sosial dan perbaikan ekonomi ke arah yang lebih baik. 

Sasaran program ini adalah keluarga miskin yang mempunyai sumber 

pencaharian atau memiliki mata pencaharian tetapi sangat tidak 

mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, air 

bersih, kesehatan dan pendidikan). 

 

                                                             
        

51
 Berita Negara Republik Indonesia. No. 24, 2016 Kemsos, Kelompok Usaha Bersama, h 3  



37 
 

2. Tahapan Kegiatan KUBE 

Tahapan Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama 

1) Tahap Persiapan (Tahap Pertama)  

a. Pembentukan kelompok sesuai dengan kriteria sasaran 

b. Penentuan Jenis Usaha 

c. Bimbingan Kelompok 

d. Penentuan Pendamping dan Pelatihan Pendamping 

2) Tahap Pelaksanaan (Tahap Kedua) 

a. Pelatihan anggota Kelompok Usaha Bersama 

b. Bimbingan Kelompok 

c. Bimbingan Usaha Kelompok 

d. Bimbingan Pemasaran Hasil 

e. Evaluasi pengembangan Kelompok Usaha Bersama 

3) Tahap Monitoring, Monitoring dilakukan terhadap proses pelaksanaan 

yang sedang berjalan untuk menilai apakah pelaksanan sudah sesuai 

dengan rencana, monitoring dilakukan 2 kali dalam satu tahun. 

4) Tahap Evaluasi, evaluasi dilakukan untuk mengukur apakah keluaran, 

hasil, dan tujuan dari program sudah tercapai. Tujuan dari evalusi 

untuk mengetahui dampak terhadap kesejahteraan hidup keluarga 
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miskin dan keluarganya. Evaluasi dilakukan 1 kali dalam satu tahun 

akhir tahun.
52

 

3. Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin  

Kelompok Usaha Bersama merupakan salah satu media pemberdayaan 

yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga masyarakat atau 

keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan 

mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya. 

Dimensi sosial dan ekonomi menjadi pilar inti dari kegiatan Kelompok 

Usaha Bersama.  

Secara sosial, KUBE menjadi wadah bergabungnya warga masyarakat 

atau keluarga miskin, sehingga memungkinkan mereka melakukan 

interaksi sosial yang positif dan demokratis. Melalui Kelompok Usaha 

Bersama warga masyarakat atau keluarga miskin dapat meningkatkan 

kemampuan berkomunikasi, menyelesaikan masalah-masalah personal 

dan kelompok secara timbal balik, yang pada akhirnya meningkatkan 

martabat kemanusiaan mereka. Secara ekonomi, kegiatan usaha yang 

dilakukan dalam kelompok memberi kekuatan untuk menghimpun 

kekuatan modal, kemampuan bersaing, membangun jejaring, membuka 

peluang mengakses sumber-sumber dan menciptakan kegiatan ekonomi 

produktif yang demokratis. 
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Kelompok Usaha Bersama bagi masyarakat miskin merupakan sarana 

untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (khususnya dalam 

meningkatkan pendapatan), memotivasi warga miskin untuk lebih maju 

secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam 

kelompok, medayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, 

serta memperkuat budaya kewirausahaan. Kegiatan usahadiberikan dalam 

bentuk pemberian bantuan modal usaha dan sarana prasarana ekonomi. 

Secara operasional usaha, program KUBE dilaksanakan secara 

kelompok dengan jumlah anggota kurang dari 10 anggota. Program 

KUBE dibentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang 

belum memiliki kemampuan untuk mengembangkan kehidupan sosial 

atau kesejahteraannya. Melalui program KUBE, mereka dapat dibantu 

untuk memenuhi usaha sebagai langkah awal untuk mencapai 

kesejahteraan sosial dan memperbaiki ekonomi kearah yang lebih baik.
53

 

4. Kriteria Anggota Penerima Bantuan Program KUBE 

a. Keluarga miskin yang mempunyai pendapatan di bawah Rp. 500.000 

perbulan 

b. Warga masyarakat yang berdomisili tetap 

c. Berusia 17 tahun dan maksimal 60 tahun 

d. Menyatakan ketersediaan dalam kelompok 

e. Memiliki keterampilan dan potensi di bidang usaha ekonomi 
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Kriteria anggota penerima bantuan program KUBE memiliki beberapa 

katageri sesuai dengan peraturan pemerintah dimana hanya masyarakat 

miskin yang memiliki penghasilan maksimal Rp. 500.000 perbulan 

dan berusia minimal 17 tahun maksimal 60 tahun, serta berdomisili 

tetap dan menyatakan ketersediaannya dalam kelompok, selain itu 

kriteria lainnya adalah masyarakat harus memiliki potensi atau 

keterampilan sehingga bisa mengembangkan potensinya dalam 

kegiatan Kelompok Usaha Bersama. 

C. Pemberdayaan Masyarakat 

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan berasal dari kata (daya) yang mendapat awalan ber 

menjadi kata (berdaya) artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya 

artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata (berdaya) apabila 

diberi awalan pe dengan mendapat sisispan m dan akhiran an menjadi 

(pemberdayaan) artinya membuat sesuatu menjadi berdaya  atau 

mempunyai kekuatan.
54

  Pemberdayaan (empowerment) tersebut 

menekankan pada aspek pendelegasian kekuasan, memberi wewenang 

atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga 

mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, 

potensi, dan kemampuan yang dimiliki.  
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Pengertian pemberdayaan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan 

masyarakat pada umumnya karena mereka butuh kebebasan tetapi dengan 

menerapkan batasan-batasan yang diterapkan. Pemberdayaan juga dapat 

diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat (miskin) 

untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhannya, berpartisipasi dan 

dapat mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara 

bertanggung jawab demi perbakikan kehidupan.
55

 Oleh karenanya melalui 

partisipasi yang diberikan maka masyarakat menyadari bahwa kegiatan 

pembangunan bukan hanya sekedar kewajiban yang harus dilakukan oleh 

pemerintah, tetapi ada tindakan masyarakat di dalam pembangunan 

tersebut untuk memperbaiki mutu kehidupan mereka.
56

 

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat 

kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam 

masyarakat. Termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: 

kepercayaan diri, maupun menyampaikan anspirasi, mempunyai mata 

pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam 
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melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.
57

 Adapun cara yang ditempuh 

dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan motivasi atau 

dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan 

keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, 

meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki tersebut. 

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan 

masyarakat khususnya kelompok lemah yang tidak memiliki 

ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal, (misalnya presepsi mereka 

sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur 

sosial yang tidak adil). 
58

 

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau 

membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang 

lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah 

upaya memperkuat horizon pilihan bagi masyarakat, ini berarti masyarakat 

diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi 

dirinya.
59

 

Adapun untuk memperdayakan masyarakat terdiri dari 3(tiga) tahapan 

yaitu: 
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a. Menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

itu berkembang titik lokalnya adalah pengenalan bahwa setiap manusia 

dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan. 

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, dalam 

rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, serta 

pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat 

masyarakat menjadi semakin berdaya dalam memanfaatkan peluang. 

c. Memberdayakan juga mengandung arti menanggulangi.
60

 

3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Ife program pemberdayaan masyarakat hanya mungkin dapat 

mewujudkan indikator-indikator keberdayaan bila dilaksanakan 

berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan, seperti prinsip holisme, 

berkelanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan 

yang seimbang dan mengatasi struktur yang merugikan. Prinsip –prinsip 

inilah yang bila diterapkan secara konsekuien akan menjadikan program 

pemberdayaan tersebut sebagai pemberdayaan masyarakat yang mampu 

memperdayakan masyarakat. 

Kajian – kajian konseptual tentang pemberdayaam masyarakat 

menyajikan banyak indikator pemberdayaan. Empat diantaranya 

menyangkut derajad keberdayaan:
61

 

                                                             
       

60
 Ibid, h 53  



44 
 

a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (Power to) 

b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses 

(Power Within) 

c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (Power Over) 

d. Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (Power With) 

Secara konseptuan, empat parameter ini tersusun secara gradual 

parameter Power Withmerupakan parameter paling tinggi tingkatannya 

dibandingkan dengan tiga parameter lainnya. Konsep pemberdayaan 

masyarakat menetapkan kaidah bahwa program pemberdayaan 

masyarakat baru bisa dianggap berhasil ketika ia mampu mewujudkan 

power withpada kelompok sasaran.  

Namun demikian parameter-parameter lainnya meskipun ketiganya 

lebih redah dianggap sebagai entry-pointuntuk mewujudkan power with. 

Parameter ini menggambarkan kondisi ketika kelompok sasaran 

pemberdayaan mampu mengembangkan potensi keberdayaan sendiri 

(parameter 1 -3) tetapi juga mampu memperdayakan orang lain atau 

keluarga di komunitasnya. 
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4. Usaha Ekonomi Produktif Dalam Pemberdayaan 

Usaha ekonomi prosuktif menurut Peraturan Direktorat Jendral 

Pemberdayaan Departemen Keuangan RI No.PER-19/PB/2005 tentang 

petunjuk penyaluran dana bantuan modal usaha bagi keluarga binaan 

sosial program masyarakat miskin melalui pola pengembangan terpadu 

kelompok usaha bersama dan keuangan mikro mendefinisikan usaha 

ekonomi produktif  adalah serangkaian kegiatan yang ditunjukan untuk 

meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan 

(pendapatan) dan menciptakan kemitraan usaha saling menguntungkan.
62

 

Usaha ekonomi produktif adalah salah satu jenis usaha kesejahteraan 

sosial yang dikembangkan Departemen Sosial Republik Indonesia dalam 

perspektif yang lebih luas merupakan  bagian tak terpisahkan dari kegiatan 

pemerintah dalam upaya menggerakan ekonomi keluarga dan komunitas, 

khususnya dalam mengatasi kemiskinan di perdesaan. 

Kegiatan-kegiatan yang digeluti pelaku ekonomi rakyat menurut 

Kethi, secara dasar dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Kegiatan primer dan sekunder: pertanian, perkebunan, perternakan 

(semua dilakukan dalam skala terbesar dan susten), pengerajin kecil, 

pejahit, penjual makanan kecil dan sebagainya.  
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b. Kegiatan-kegiatan tersier: trasportasi kegiatan sewa-menyewa baik 

perusahaan, tanah, maupun alat produksi. 

c. Kegiatan-kegiatan distribusi: perdagangan jenis usaha lainnya. 

d. Kegiatan-kegiatan jasa lain: penyemir sepatu, tukang cukur. Montir, 

tukang sampah, juru potret dan sebagainya.     

Mengingat usaha ekonomi produktif merupakan bagian dari ekonomi 

karakyatan yang mempunyai fungsi strategis dalam memperkuat ekonomi 

keluarga dan komunitas maka upaya pemberdayaan adalah tuntutan yang 

harus diwujudkan. Pemberdayaan usaha kecil tersebut menjadi salah satu 

pilihan pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan.  

5. Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

Agama Islam memiliki sumber pokok dalam pemberdayaan ekonomi 

umat adalah Alquran dan Hadist. Al-Qur’an yang merupakan firman Allah 

swt, banyak memberikan perhatian terhadap orang-orang miskin baik 

secara sosial dan ekonomi dalam struktur kehidupan masyarakat.
63

 

Al-Qur’an memandang bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang 

harus dientaskan. Bahkan penyakit berbahaya yang wajib diobati. Islam 

tidak mendukung teori perilaku individu yang memandang bahwa yang 

bertanggungjawab atas kemiskinan adalah orang miskin sendiri, bukan 

masyarakat, pemerintah atau orang kaya. Tetapi Islam juga tidak 
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sependapat dengan teori struktural yang hanya memfokuskan pada 

penyebab struktural terhadap masalah kemiskinan. 

Di satu sisi, Islam mengakui dan melindungi kepemilikan individu 

yang sah. Setiap orang yang memperoleh harta secara sah, dia berkuasa 

penuh atas harta tersebut. Islam mengakui perbedaan dalam mendapatkan 

harta dan memandangnya sebagai sesuatu yang wajar sesuai dengan 

perbedaan keahlian dan kemampuan setiap orang serta sebagai pendorong 

seseorang agar bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh. Hanya saja 

perbedaan tersebut harus dalam konteks perbedaan yang terkendali dan 

berkeadilan. Di sisi lain, Islam menuntut adanya distribusi kekayaan yang 

dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi setiap orang. Islam 

berpendapat bahwa problem ekonomi terletak pada praktik ketidakadilan 

manusia dalam distribusi kekayaan, bukan pada menipisnya kekayaan 

alam dibanding dengan kebutuhan manusia.
64

 

Dari sini tampak bahwa persoalan bagaimana membebaskan kaum 

fakir miskin dari kemiskinan dan bagaimana memberdayakan kehidupan 

ekonomi mereka berkaitan erat dengan masalah pemanfaatan dan 

pendistribusian harta. Karena itu, upaya pembebasan dan pembedayaan 

fakir miskin terlebih dahulu harus melihat bagaimana ketentuan Al-Qur’an 

menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta.  
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Dari ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang harta (māl, amwāl), 

secara garis besar dapat diambil dua ketentuan Al-Qur‟an menyangkut 

pemanfaatan dan distribusi harta. Yang pertama berupa perintah dan 

anjuran dan yang kedua berupa larangan. Dari dua ketentuan ini, ada 

beberapa langkah yang ditempuh Al-Qur’an dalam mengentaskan 

kemiskinan dan memberdayakan kaum fakir miskin, yaitu perintah 

bekerja, perintah memberi makan, perintah berinfak, perintah 

mengeluarkan zakat, pembagian ganimah dan fa’i, penetapan hukum 

waris, larangan riba, larangan monopoli (ihtikār) dan menimbun harta 

(iktināz). Kaum fakir miskin merupakan masalah sosial yang kompleks 

serta multidimensi.  

6. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Miskin 

Kaum fakir miskin merupakan masalah sosial yang kompleks serta 

multidimensi, Menghadapi persoalan sosial yang akut dan kronis ini, Al-

Qur’an menawarkan beberapa prinsip dalam pemberdayaan umat fakir  

miskin ini sebagai berikut:
65

 

a. Prinsip Ta’awun 

Prinsip kerjasama dan sinergi di antara berbagai pihak, yakni 

pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan berbagai 

kelompok masyarakat secara umum.  
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Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt sebagai berikut: Q.S. Al-

Maidah :2 

وُُْا َعهَّ  ََ تََعب ِ   ََ  ٱۡنجِش  ََ َُ وُُْا َعهَّ  ٱنتَّۡق ََ ََل تََعب ۡثمِ ََ ِن  ََ  ٱۡۡلِ  ََ َ  ََ  ٱۡنُعۡذ  ٱتَّقُُْاٱللَّ
َ إِنَّ    ٕ ٱۡنِعقَبةِ َشِذُٔذ  ٱللَّ

Artinya  “Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) 

kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa 

dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya 

Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Mā’idah :2) 

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah lebih menganganjurkan umat 

nya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan dan  

janganlah saling tolong-menolong dalam berbuat dosa karena sangat berat 

siksanya bagi orang-orang yang berbuat dosa. 

b. Prinsip Syura 

Prinsip musyawarah di antara pemerintah dan pihak-pihak 

yang terkait dengan persoalan pemberdayaan kaum fakir  miskin 

dalam satu program kepeduliaan terhadap masalah kemiskinan dengan 

mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan kemiskinan 

serta merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang 

berkesinambungan. Prinsip syūrā ini terutama terkait dengan cara-cara 

mengenali masalah dengan tepat, menemukan data yang akurat, 

melahirkan langkah yang cepat. Sebab penanggulangan kemiskinan 

tanpa sosial capital di atas akan rapuh jika dilakukan tanpa berpegang 

pada prinsip syura. Sebab prinsip syura ini berarti pengakuan dan 

penghargaan atas eksistensi pemikiran, ide, kehendak, pengalaman 
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dari setiap komponen dalam komunitas. Dengan mekanisme syura 

berarti memperluas tingkat keterlibatan dan partisipasi setiap 

komponen masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan kaum fakir 

miskin. Seperti dijelaskan dalam Q.S Ali-Imron:159 

َه  فَجَِمب ِ َسۡحَمٖخ م  ُۡ ُكىَت فَظًّّب َغهِٕظَ  ٱللَّ نَ ََ ُاْ لَ  ٱۡنقَۡهتِ نِىَت نٍَُۡم   ِمۡه  وََُّو

نَِك  فَ  ُۡ ََ  ٱۡعفُ َح َِۡسٌُۡم فِٓ  ٱۡستَۡغَِشۡ َعۡىٍُۡم  َشب ََ فَئَِرا َعَزۡمَت  ٱۡۡلَۡمِش  نٍَُۡم 

ۡم َعهَّ  كَّ َُ ِ  فَتَ َ إِنَّ  ٱللَّ ك  ُِٔحتو  ٱللَّ َُ   ٥١ٔهَِٕه ٱۡنُمتَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi 

berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena 

itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya”.(Q.S Ali-Imron : 159) 

Penjelasan dari ayat diatas yaitu meskipun dalam keadaan genting, 

seperti terjadi peperangan atau melanggar suatu ketentuan sehingga 

menyebabkan penderitaan dan kekalahan tetapi sebagai kaum muslimin 

harus tetap bersikap lemah lemut dan tidak marah terhadap yang 

melanggar itu, dan bahkan harus memaafkannya dan memohonlah untuk 

mereka ampunan kepada Allah SWT.  
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D. Konsep Ekonomi Islam 

1. Pengertian Ekonomi Islam 

Dalam semua uraian kegiatan untuk mencari harta yang di ridhoi oleh 

Allah SWT maka pengertian ekonomi Islam itu sendiri adalah kumpulan 

norma hukum yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits yang mengatur 

urusan perekonomian umat manusia. 

Menurut Hasamuzzaman (1984) ekonomi Islam adalah salah satu ilmu 

yang mempelajari ekonomi dalam prinsip Islam atau membawa ekonomi 

sejalan dengan syariah.
66

 

Definisi lain mengatakan ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang 

mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber 

daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai Al-

Qur’an dan Sunnah.
67

 

Berdasarkan berbagai definisi dapat diartikan bahwa ekonomi Islam 

bukan hanya praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan 

komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujud dan prilaku 

ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencangkup cara 

memandang permaslahan ekonomi, menganalisis, dan mewujudkan 

alternative solusi berbagai permasalahan ekonomi. 
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2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam 

Adapun prinsisp-prinsip ekonomi Islam yaitu:
68

 

1. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan, artinya segala aktivitas ekonomi 

yang dilakukan oleh setiap muslim akan terjaga karena ia merasa 

bahwa Allah SWT selalu melihatnya. Sementara konsep persaudaraan 

atau ukhuwah islamiyah memberikan makna kerja sama sesama 

muslim dalam aktifitas ekonomi. Seperti di jelaskan dalam Q.S  Al-

Imron : 103 

ٱۡعتَِصُمُاْ  ِ ثَِحۡجِم  ََ ََ  ٱللَّ  
 
قُُْا ََل تَََشَّ ََ ِ وِۡعَمَت  ٱۡرُكُشَاْ َجِمٕٗعب  ُكۡم إِۡر  ٱللَّ ٕۡ َعهَ

 ًِ َه قُهُُثُِكۡم فَأَۡصجَۡحتُم ثِىِۡعَمتِ ٕۡ ّ  َشََب  ۦٓ ُكىتُۡم أَۡعَذٓاٗء فَأَنََّف ثَ ُكىتُۡم َعهَ ََ ٗوب   َُ إِۡخ

َه  َشٖح م  َۡ ۡىٍَب  فَأَوقََزُكم  ٱنىَّبسِ ُح نَِك ُٔجَٕ ُه  م  ُ َكَز  ًِ  ٱللَّ تِ تَُذََن  ۦنَُكۡم َءأَ  ٍۡ نََعهَُّكۡم تَ

ٖٔٓ  
Artinya “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali 

(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan 

nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) 

bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu 

menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; 

dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 

menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Q.S. Al 

Imron : 103) 

 

Dari ayat diatas berpegangteguhlah kepada agama Allah dan 

tetaplah bersatu. Janganlah berbuat sesuatu yang mengarah kepada 

perpecahan. Renungkanlah karunia Allah yang diturunkan kepada 

kalian pada masa jahiliah, ketika kalian masih saling bermusuhan. Saat 
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itu Allah menyatukan hati kalian melalui Islam, sehingga kalian 

menjadi saling mencintai. Saat itu kalian berada di jurang neraka, lalu 

Allah menyelamatkan kalian dengan Islam. Dengan penjelasan yang 

seperti itulah, Allah selalu menerangkan berbagai jalan kebaikan untuk 

kalian tempuh. 

2. Prinsip bekerja dan Produktivitas, dalam ekonomi individu dituntut 

bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas yang tinggi 

agar mampu memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat. 

Seperti dijelaskan dalam Q.S Yunus:61 

َمب ََل تَۡعَمهَُُن ِمۡه َعَمٍم إَِلَّ تَُكُ ََ ََ َمب تَۡتهُُْا ِمۡىًُ ِمه قُۡشَءاٖن  ََ ُن فِٓ َشۡأٖن 

ٖح  ۡثقَبِل َرسَّ ث َك ِمه م  َمب َٔۡعُزُة َعه سَّ ََ   ًِ ا إِۡر تََُُُُِّٕن فِٕ ُكۡم ُشٍُُدًّ ٕۡ ُكىَّب َعهَ

ََل فِٓ  ٱۡۡلَۡسضِ فِٓ  َمبٓءِ ََ ََلٓ  ٱنسَّ ََ نَِك 
ََلٓ أَۡصَغَش ِمه َر  ٖت ََ  أَۡكجََش إَِلَّ فِٓ ِكتَ 

جٍِٕه    ١ٔمو

Artinya “Kamu tidak berada dalam suatu Keadaan dan tidak 

membaca suatu ayat dari Al Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu 

pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu 

melakukannya. tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun 

sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di langit. tidak ada yang lebih 

kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua 

tercatat) dalam kitab yang nyata(Lauh mahfuzh) 

Ayat diatas menjelaskan Allah memberi kabar kepada Nabi 

Muhammad SAW, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui semua 

keadaannya, keadaan umatnya dan keadaan semua makhluk dalam 

setiap saat, setiap menit dan setiap detik. Dan sesungguhnya tidak 

luput dari pengetahuan dan pengelihatan-Nya, perbuatan sebesar biji 
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dzarrah yang paling kecil dan paling rendah, baik di langit maupun di 

bumi, tidaklah yang lebih kecil maupun yang lebih besar darinya, 

kecuali tercatat dalam kitab yang nyata.                  

3. Prinsip distribusi kekayaan yang adil, artinya pengakuan atas hak 

masyarakat dan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak 

miskin, aktifitas ekonomi juga harus dijadikan sebagai suatu cara 

untuk mencapai kesejahteraan umat manusia yang telah ditentukan 

oleh prinsip dan kandungan ajaran Islam. Seperti dijelaskan dalam Q.S 

Al-Hashr:7   

بٓ  ُ أَفَبَٓء  مَّ ًِ  ٱللَّ ّ  َسُسُنِ ِم  ۦَعهَ ٌۡ ِ  ِمۡه أَ نِِزْ  ٱۡنقَُش ََ ُسُِل  نِهشَّ ََ  ًِ ّ  فَهِهَّ  ٱۡنقُۡشثَ

 ََ  ّ َم  َ ِكٕهِ ََ  ٱۡنَٕت جِٕمِ ََ  ٱۡنَمَس  َه  ٱۡثىِٱنسَّ ٕۡ ٓۡ ََل َُٔكَُن ُدَنَخََۢ ثَ َمبٓ  ٱۡۡلَۡغىَِٕبٓءِ َك ََ ِمىُكۡم  

ُكُم  ُسُلُ َءاتَى  َمبفَُخُزَيُ  ٱنشَّ ُكۡم َعۡىًُ فَ  ََ  وٍََى 
 
َ  ََ  ٱوتٍَُُْا َ إِنَّ  ٱتَّقُُاْٱللَّ َشِذُٔذ  ٱللَّ

  ٧ ٱۡنِعقَبةِ 
Artinya “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah 

kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk 

kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-

anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 

perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang 

Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka 

terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. 

dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras 

hukumannya”Q.S Al-Hashr : 7) 

 

Penjelasan dari ayat diatas adalah bahwa Allah memberikan 

kekuasaan, harta kepada rasul-rasul dan terhadap siapa saja yang Allah 

kehendaki karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan agar 
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harta itu tidak beredar di antara golongan orang-orang kaya saja 

diantara kamu. 

4. Dalam bekerja dan berusaha Islam mengajarkan kaum muslimin untuk 

saling tolong menolong atau ta’awun diantara mereka dalam segala 

kondisi maupun keadaan dan saling bekerjasama satu sama lain dan 

tidak hanya memikirkan keuntungan bisnis saja. Karena dalam 

perbuatan tolong menolong tersebut merupakan prinsip dasar dalam 

bekerjasama. Program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu 

program yang sangat penting dilakukan bagi masyarakat dengan tujuan 

untuk saling membantu bekerja tolong menolong dalam memperbaiki 

taraf hidup masyarakat yang kurang berdaya, sehingga dengan adanya 

pemberdayaan ini masyarakat yang lemah akan menjadi kuat, dengan 

adanya prinsip ekonomi yaitu ta’awun atau saling tolong menolong 

maka masyarakat akan semakin harmonis dan sejahtera. Seperti 

dijelaskan dalam Q.S At-Taubah :71 

ٱۡنُمۡؤِمىُُنَ  تُ ََ  ََ نَِٕبُٓء ثَۡعٖط  َٔۡأُمُشََن ثِ  ٱۡنُمۡؤِمىَ  َۡ  ٱۡنَمۡعُشَفِ ثَۡعٍُُُّۡم أَ

َن َعِه  ُۡ َٔۡىٍَ ُٔقُِٕمَُن  ٱۡنُمىَكشِ ََ حَ ََ  ُ هَ ُٔۡؤتَُُن  ٱنصَّ حَ ََ  ُ َك ُِٔطُٕعَُن  ٱنزَّ ََ َ  ٱللَّ

َسُسُنًَُ  ئَِك َسَٕۡشَحُمٍُُم  ۥٓ  ََ
ٓ نَ  َْ ُ  أُ َ إِنَّ  ٱللَّ   ٧ٔ َعِزٔزح َحِكٕم  ٱللَّ

Artinya “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang 

lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang 

munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada 

Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 
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Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.(Q.S At-

Taubah :71) 

Penjelasan ayat diatas barang siapa yang meninggalkan nasehat 

kepada saudaranya dan menelantarkannya, maka pada hakikatnya ia 

adalah seorang penipu dan bukan pembela mereka, karena merupakan 

konsekuensi dari loyalitas adalah menasehati dan menolong mereka 

dalam kebajikan dan ketakwaan. 

3. Nilai-nilai Ekonomi Islam 

Nilai-nilai yang bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan 

nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu :
69

 

a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran 

keberanian dan konsisten pada kebenaran. 

b. Bertanggung jawab, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta 

sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki 

tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam 

mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan 

kesejahteraan masyarakat secara pribadi atau kelompok tententu saja. 

c. Tafakul, (jaminan sosial), adanya jaminan sosial di masyarakat akan 

mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan 
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masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, 

namun juga menempatkan hubungan horozontal ini secara seimbang. 

4. Tujuan Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam mempunyai tujuan memberikan keselarasan bagi 

kehidupan di dunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk 

kehidupan muslim, tetapi untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. 

Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang 

berlandaskan nilai-nilai Islam untuk mencapai pada tujuan agama (falah). 

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh 

ekonomi, sosial, budaya dan politik dari bangsa. 

Tidak banyak dikemukakan dalam Al-Qur’an tentang ekonomi Islam, 

melainkan hanya prinsip-prinsip yang mendasar. Al-Qur’an dan Sunnah 

banyak membahas perilaku kaum muslimin sebagai produsen, konsumen, 

dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Ekonomi 

syariah menekankan empat sifat yaitu:
70

 

a. Kesatuan (Unity) 

Secara istilah “Kerukunan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai Hidup Bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan 

hati” dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan 

pertengkaran. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan 
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makna “baik” dan “damai”. Hidup bersama dalam masyarakat dengan 

kesatuan dan bersepakan untuk tidak menciptakan perselisihan dan 

pertengkaran, bila makna ini dijadikan pegangan maka “kerukunan” 

adalah sesuatu yang ideal dan di dambakan oleh masyarakat.
71

 

b. Keseimbangan (Equilibrium) 

Keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan dalam 

kehidupan manusia untuk mencapai kemenangan. Falah, yang 

seharusnya menjadi obsesi setiap muslim dalam hidupnya dapat 

dicapai hanya jika manusia hidup dalam keseimbangan (equilibrium). 

Sebab, keseimbangan merupakan sunnah Allah.Kehidupan yang 

seimbang merupakan salah satu esensi ajaran Islam, sehingga umat 

Islam pun disebut sebagai umat pertengahan (Ummatan Wasthan). 

Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang 

seimbang, yang mencakup antara lain keseimbangan fisik dengan 

mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini 

dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat.
72

 

c. Kebebasan (Free Will) 

Manusia, yang mempunyai potensi kebaikan dan kejahatan, telah 

diberi kebebasan penuh oleh Allah untuk memilihnya, dengan segala 
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konsekuensi di dunia dan di akhirat kelak. Sejalan dengan itu, Allah 

menciptakan akal baginya untuk mengidentifikasi kedua hal tersebut 

kebebasan untuk manusia menentukan sendiri perbuatannya yang 

bersifat ikhtiyariyyah. Yakni perbuatan yang dinisbatkan kepada 

manusia dan menjadi tanggung jawabnya, karena kemampuan yang 

dimilikinya untuk melakukan atau meninggalkannya.
73

 

d. Tanggung jawab (Responsibility) 

Al-Qur’an menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan 

Tuhan, sebagai khalifah-Nya di muka bumi, serta sebagai makhluk 

semi-samawi dan semi duniawi, yang di dalam dirinya ditananmnkan 

sifat-sifat: mengakui tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab, 

terhadap dirinya maupun alam semesta, serta karunia keunggulan atas 

alam semesta, langit dan bumi. Keberadaan mereka dimulai dari 

kelemahan dan ketidakmampuan, yang kemudian bergerak ke arah 

kekuatan. Tetapi itu tidak akan menghapuskan kegelisahan psikis 

mereka, kecuali jika mereka dekat dengan tuhan dan selalu mengingat-

Nya
74

 

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa ekonomi 

syariah menekankan empat sifat yaitu pertama kesatuan (unity),  dalam 
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hidup bermasyarakat kesatuan dan kerukunan adalah sesuatu yang 

ideal dan didambakan oleh masyarakat karena dapat menciptakan 

kehidupan yang lebih baik dan damai tanpa adanya perselisihan. 

Kedua keseimbanga (equilibrium) keseimbangan menduduki peran 

yang menentukan karena Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan 

kehidupan yang seimbang, yang mencakup antara lain keseimbangan 

fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, 

masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Ketiga 

kebebasan (Free Will), kebebasan untuk manusia menentukan sendiri 

perbuatannya yang bersifat ikhtiyariyyah. Yakni perbuatan yang 

dinisbatkan kepada manusia dan menjadi tanggung jawabnya, karena 

kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan atau 

meninggalkannya. Keempat Tanggung Jawab (Responsibility) Al-

Qur’an menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, 

sebagai khalifah-Nya di muka bumi, dimana manusia harus bisa 

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun alam semesta. 

 

 

 

 

  



BAB III 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Desa Margomulyo 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Margomulyo
75

 

Pekon Margomulyo pada awalnya adalah salah satu wadah pekon Air 

Naningan Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus dimana 

aspirasi masyarakat dalam Wilayah Kesukuan Hidung Kerbau, Kesukuan 

Ogan Dalam, Kesukuan Margomulyo, Kesukuan Talang Bandung telah 

mengususulkan pemekran wilayah Pekon sejak 2006 dan direspon positif 

oleh Badan Hippun Pemekonan BHP dan Kepala Pekon Air Naningan 

kemudian diterbitkannya persetujuan pemekaran Pekon Air Naningan 

yang ditegaskan dalam Berita Rapat BHP Nomor 03/BHP/an/V/2007. 

Tanggal 27 Mei 2007 tentang panitian pelaksanaan Pemekaran Pekon Air 

Naningan. 

Berdasarkan kesepakatan dari wilayah masyarakat, maka pekon baru 

yang akan dibentuk dinamakan “MARGOMULYO” yang berarti daerah 

pemukiman penduduk yang mendapat Rahmat oleh Tuhan Yang Maha 

Esa, terdiri atas wilayah kesukuan Hidung Kerbau, kesukuan Ogan Dalam, 

kesukuan Margomulyo, kesukuan Talang Bandung dengan pusat 

Pemerintahan Pekon di Kesukuan Hidung Kerbau. 
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Pada bulan Juli 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus 

melalui Tim Verifikasi Pembentukan Pekon, telah melakukan study  

lapangan yang secara langsung rombongan dipimpin oleh Sekretaris 

Daerah Kabupaten Tanggamus dan didampingi oleh Tim dari Kecamatan. 

Pada saat itu muncul usulan dari sekertaris Daerah Kabupaten Tanggamus 

untuk mengganti nama Margomulyo menjadi “BANDUNG MARGA 

DALAM” sebagai penggabung dari nama kesukuan Talang Bandung, 

Margomulyo dan Ogan Dalam, namun masyarakat tetap memilih nama 

Magomulyo sebagai nama Pekon. Kesimpulan dari study lapangan saat itu 

panitia diminta untuk memperbaiki data dan melengkapi berkas 

administrasi berkenaan dengan kepemilikan asset tanah dan persetujuan 

batas wilayah. 

 Setelah mengadakan pemekaran dari Pekon Air Naningan maka pekon 

Margomulyo mulai membentuk pemerintahan dan memilih pemimpin di 

Pekon Margomulyo. 

Riwayat kepemimpinan Pekon Margomulyo: 

1. Pada tanggal 1 Desember 2011-29 Januari 2012 dipimpin oleh Bapak 

Widodo (PJS) 

2. Pada tanggal 1 Januari – 27 Maret 2013 dipimpin oleh Bapak Suhardi 

(PLT) 

3. Pada tanggal 28 Maret – Sekarang dipimpin oleh Bapak Budi 

Suprihatin 
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2. Visi dan Misi Desa Margomulyo
76

 

a. Visi Desa 

Visi dari Desa Margomulyo adalah mewujudkan pemerataan 

pembangunan masyarakat yang berhasil guna dalam bidang 

perkebunan, perdagangan dan pertanian tahun 2020. 

b. Misi Desa 

Penguatan terhadap sarana dan prasarana di sektor pertanian, 

pembangunan infrastruktur, secara bertahap dan terpadu, peningkatan 

pemahaman dan pengalaman Ilmu Agama bagi masyarakat arah 

kabajikan. 

3. Kondisi Umum Pekon
77

 

a. Demografi 

1. Letak dan Luas Wilayah 

Pekon Margomulyo  merupakan salah satu dari 10 pekon di 

Wilayah Kecamatan Air Naningan, Pekon Margomulyo 

mempunyai wilayah seluas 1.750 Hektar. 

2. Iklim  

Iklim pekon Margomulyo sebagaimana pekon-pekon lain di 

seluruh Indonesia mempunyai musim kemarau dan penghujan, hal 

tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang 
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ada di pekon Margomulyo Kecamatan Air Naningan Kabupaten 

Tanggamus 

3. Batas Wilayah 

a) Sebelah Utara: Berbatasan dengan Pekon Air Naningan dan 

Hutan Lindung 

b) Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Pekon Karang Sari dan 

Pekon Air Kubang 

c) Sebelah Barat: Berbatasan dengan Pekon Sidomulyo 

d) Sebelah Timur: Berbatas dengan Pekon Air Naningan. 

4. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk
78

 

a. Jumlah Penduduk 

Pekon Air Kubang mempunyai jumlah penduduk 1.354 

jiwa dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 3 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase % 

1 Laki-laki 622 52,09 

2 Perempuan 572 47,91 

 Jumlah 1.194 100,00 

Sumber: Monografi Desa Margomulyo 2017 

Dilihat dari jenis kelaminnya jumlah penduduk Desa 

Margomulyo terdiri dari 1.354 jiwa, dengan jenis kelamin 

laiki-laki 622 jiwa atau sebesar 52,09 % penduduk, dan 
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572jiwa atau 47,91% penduduk berjenis kelamin perempuan. 

Jadi dapat dilihat bahwa penduduk laki-lakilebih banyak 

dibandingkan penduduk perempuan. 

b. Penduduk Berdasarkan Umur 

Penduduk Desa Margomulyo berdasarkan umur dapat 

kita lihat pada tabel berikut: 

Tabel 4 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur 

No Umur Jumlah Persentase % 

1 Usia 0 - 17 tahun 498 jiwa 41,71 

2 Usia 18 – 56 tahun 607 jiwa 50,84 

3 Usia 56 tahun keatas 89 jiwa 7,45 

 Jumlah 1.194 Jiwa 100,00 

Sumber : Monografi Desa Margomulyo 2017 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa jumlah penduduk 

berdasarkan umur usia 0- 17 tahun sebanyak 498 jiwa dengan 

41,71 %, usia 18 - 56 tahun sebanyak 607 jiwa dengan jumlah 

persentase 50,84 %, usia 56 tahun ke atas  sebanyak 89 jiwa 

dengan jumlah persentase 7,47 % . Jadi dapat diketahui jumlah 

penduduk Desa Margomulyo berdasarkan usian 18 - 56 tahun 

dengan penduduk terbanyak.  
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c. Tingkat Pendidikan  

Indikator pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran 

untuk menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu 

daerah. Pendidikan diharapkan akan dapat menambah 

produktifitas penduduk dan pendidikan merupakan salah satu 

aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan 

dalam meningkatkan kualitas hidup. Berikut ini tabel 

berdasarkan tingkat pendidikan: 

Tabel 5 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase % 

1 Taman Kanak- kanak 18 1,80 

2 SD 97 9,71 

3 SLTP/SMP 748 74,87 

4 SLTA/SMA 128 12,81 

5 D.3 4 0,40 

6 S.1 4 0,40 

 Jumlah  999 100,00 

Sumber: Monografi Desa Margomulyo 2017 

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa sebagian besar 

penduduk Desa Margomulyo tamat sekolah Taman Kanak-

kanak sebanyak 18 atau 1,80 %, SD dengan jumlah 97atau 
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9,71 %, diikuti penduduk yang tamat SLTP/SMP dengan 

jumlah 748 atau 74,87% dan SLTA/SMA dengan jumlah 128 

atau 12,81 % , dan D.3 dengan jumlah 4 atau 0,40 % dan S.1 

dengan jumlah 4 atau 10,40 %. Hal ini menunjukan masih 

rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Desa Margomulyo 

terhadap pendidikan dan lebih ditingkatkan agar tercipta 

potensi sumber daya manusia yang berkualitas. Dari data yang 

ada fasilitas pendidikan yang ada di Desa Air Margomulyo 

diantaranya: 1 PAUD, dan 1 SD.  

d. Kondisi Ekonomi  

Mata pencaharia sebagian besar warga Desa 

Margomulyo adalah sebagai petani dan buruh petani. Mereka 

mengelola pertanian yang masih mendominasi area wilayah 

mereka. Berikut ini jumlah penduduk desa Margomulyo 

berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel 6 berikut: 

Tabel 6 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan 

No Jenis Pekerjaan Jumlah Persentase % 

1 Petani 420 63,93 

2 PNS 3 0,46 

3 Pedagang 6 0,91 

4 Buruh Tani 228 34,70 

 Jumlah 657 100,00 

Sumber : Monografi Desa Air Margomulyo 2017 
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Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa sebesar 

63,93 % dari penduduk Air Kubang mata pencaharian sebagai 

petani, sedangkan sebesar 10,46 % sebagai PNS, sebesar 0,91 

% sebagai pedagang, dan sebesar 34,70 sebagai buruh tani. 

 Dari tabel diatas jelas dapat dilihat bahwa 63,93 % 

atau sebagian besar masyarakat desa Margomulyo adalah 

sebagai petani yang mengandalkan pendapatannya dari hasil 

pertanian untuk mencukupi kebutuhan keluarga hal ini sesuai 

dengan topografi Desa Margomulyo yang memiliki potensi 

sumber daya ekonomi dibidang pertanian khususnya seperti 

pertanian tanaman pangan padi, kelapa, cacao, kopi, lada dan 

lain sebagainya. Peluang usaha ekonomi di bidang pertanian 

ini akan menciptakan pendapatan bagi masyarakat oleh sebab 

itu pentingnya sumber daya manusia yang berperan aktif dan 

berpengetahuan luas untuk mengembangkan dan mengelola 

sumber daya alam yang ada di Desa Margomulyo sehingga 

dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat 

sekitar. 

 

 

 

 



69 
 

 
 

B. Gambaran KUBE Desa Margomulyo 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di 

Desa Margomulyo Kecamatan Air Naningan
79

 

Kelompok Usaha Bersama adalah organisasi atau wadah komunitas 

pengusaha kecil yang mempunyai tujuan bersama dalam mencapai 

keinginan untuk perubahan demi kemajuan dalam berwirausaha. 

Kelompok Usaha Bersama memiliki seorang pendamping yaitu Ibu 

Hanifah. Kelompok Usaha BersamaDesa  Margomulyoberdiri pada 

tanggal 01 Agustus 2016 dan terdapat 3 kelompok usaha bersama yang 

ada di Desa Margomulyo Kecamatan Air Naningan,  dengan jumlah 

anggota 30 orang yang masing-masing kelompok memiliki 10 anggota 

dengan total anggota KUBE 30 anggota.  

Sebagaimana setiap orang boleh menjadi anggota KUBE, atas dasar 

kesadaran, sukarela, dan terbuka. Di dalam badan pengurusan terdiri atas 

ketua, sekertaris dan bendahara. Dalam hal ini Desa Margomulyo 

membentuk Kelompok Usaha Bersama guna untuk meningkatkan 

pendapatan dan memperdayakan masyarakat miskin. 

Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Margomulyo 

tahun 2016-2018 berjumlah 30 orang, yang terdiri dari: 
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Tabel 7 

Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

NO Nama KUBE Nama Anggota Jenis Usaha 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Margomulyo I 

1. Narwin 

2. Suprapto  

3. Misran  

4. Paujan  

5. Judari 

6. Parka 

7. Nardin 

8. Susanto 

9. Subur Wibowo 

10. Mustopa  

 

 

 

 

 

Ternak Kambing 

 

 

 

2 

 

 

 

Margomulyo III 

1. Sunarsih  

2. Siti Fatonah  

3. Janiya  

4. Suharti 

5. Sri Handayani 

6. Siti Aisah 

7. Sumiati 

8. Sri Suryani 

9. Siti Kosanah 

 

 

 

Budidaya Lele 

dan Pupuk 

Kompos 
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10. Dwi Anggraini 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Magomulyo IV 

1. Eva Lely 

2. Soleha 

3. Rina 

4. Umiyati 

5. Surati 

6. Rosmiati 

7. Yeni 

8. Baniyah 

9. Suyatni 

10. Umi Duriyah 

 

 

 

 

 

Bebek Bertelur 

 Jumlah  30 anggota / orang  

Sumber : Dokumentasi KUBE Desa Margomulyo 26 Maret 2018 

Dari tabel di atas setiap kelompok terdiri dari 3 kelompok yang 

masing-masing kelompok terdiri dari 10 anggota, yaitu kelompok 

Margomulyo I, Margomulyo III dan Margomulyo IV. Jadi jumlah seluruh 

anggota adalah 30 orang termasuk ketua, sekertaris dan bendahara. 

Kelompok Usaha Bersama Desa Margomulyo mempunyai kegiatan 

rutin yaitu melakukan pertemuan 1 bulan sekali yaitu hari minggu 

diminggu akhir bulan pada jam 09.00-11.30 WIB. Pertemuan ini 

membahas tentang semua kegiatan yang ada di dalam Kelompok Usaha 
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Bersama seperti kendala dan hadapan yang sedang dihadapi oleh 

anggotanya. 

Adanya Kelompok Usaha Bersama  (KUBE) ini diharapkan agar 

masyarakat di Desa Margomulyo mampu menghasilkan dan 

memanfaatkan hasil pertanian yang dimiliki dengan kualitas sumber daya 

manusia yang mampu bersaing. 

2. Visi dan Misi Kelompok Usaha Bersama
80

 

a. Visi  

1) Menumbuh kembangkan semangat dalam berwirausaha bagi 

pelaku usaha dikawasan Kelurahan Margomulyo 

2) Menunjukan kemandirian usaha sosial dalam meningkatkan 

ekonomi keluarga. 

b. Misi  

1) Memberikan pembelajaran dalam hidup bergorganisasi 

2) Membangun kebersamaan anta sesama anggota 

3) Menumbuhkan rasa kesetiakawanan antara anggota dengan 

masyarakat 

4) Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan ekonomi keluarga 

sekaligus meningkatkan status sosial di masyarakat. 
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c. Tujuan Kelompok Usaha Bersama 

1) Meningkatkan dan memperkuat kesetiakawanan sosial warga 

miskin dan masyarakat dalam menaggulangi beberapa 

permasalahan kesejahteraan sosial. 

2) Meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga miskin 

3) Mewujudkan kemandirian usaha sosial ekonomi keluarga miskin 

4) Meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan 

sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan 

kesejahteraan sosial 

5) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat 

dan dunia usaha dalam menanggulangi kemiskinan 

6) Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah 

masalah kemiskinan. 

7) Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial 

bagi keluarga miskin. 

3. Struktur Kepengurusan KUBE 

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang 

harus dijalankan. Dengan struktur dapat diketahui “siapa mengerjakan 

apa”, “siapa berkewajiban dan bertanggung jawab apa”. Struktur KUBE 

sangat tergantung pada kegiatan atau jenis usaha yang dijalankan oleh 

KUBE tersebut. Strukturnya di serahkan sepenuhnya pada kelompok 

KUBE. Namun demikian, di bawah ini ditawarkan struktur organisasi 
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KUBE yang relatif sederhana yang dijadikan acuan dalam perumusan 

struktur organisasi KUBE, yang terdiri dari: Ketua, Sekertaris dan 

Bendahara. Kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau 

kesepakatan anggota kelompok. Uraian tentang fungsi, Adapun uraian 

fungsi kepengurusan adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi Ketua 

1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Kelompok Usaha 

Bersama 

2. Melaksanakan koordinasi terhadap para pelaksana lainnya. 

3. Membina anggota Kelompok Usaha Bersama sebagai kelompok 

untuk meningkatkan pendapatan dan memberdayakan masyarakat 

miskin. 

b. Fungsi Sekertaris 

1.  Menyelenggarakan administrasi dalam surat menyurat, kearsipan, 

pendataan, dan penyusunan laporan keuangan kelompok. 

2. Melakukan tugas-tugas tertentu yang telah ditugaskan oleh ketua. 

c. Fungsi Bendahara 

1. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan 

menyimpan keuangan dan mengeluarkan atas persetujuan dan izin 

dari ketua. 

2. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong anggota kelompok 

yang dinilai dengan keuangan. 
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C. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Miskin Desa Margomulyo 

1. Bentuk Kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Miskin
81

 

Pembentukan Kelompok Usaha Bersama Desa Margomulyo yaitu 

pada 01 Agustus 2016. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama dibentuk 

disalah satu rumah anggota yaitu membahas tentang pemberian nama 

kelompok, jenis usaha, pembentukan ketua, bendahara dan sekertaris. 

Kegiatan usaha KUBEyang ada di Desa Margomulyo yaitu Ternak 

kambing, Budidaya Lele dan Pupuk kompos dan Bebek bertelur anggota 

kelompok terdiri dari Bapak- bapak dan Ibu-ibu yang ada di Desa 

Margomulyo. Dana yang mereka dapat yaitu sebesar Rp. 20.000.000 

untuk setiap kelompok dengan jumlah total Rp. 60.000.000 yang diberikan 

oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus untuk dijadikan 

modal usaha. 

Bentuk kegiatan yang dilakukan Kelompok Usaha Bersama Desa 

Margomulyo yaitu: 

1. Ternak Kambing 

Ternak kambing adalah jenis usaha yang dipilih oleh 

Kelompok Usaha Bersama Margomulyo I, kelompok yang tergabung 

di Margomulyo I adalah petani laki-laki yang berjumlah 10 orang, 

ternak kambing adalah usaha yang dibilang lama untuk mendaptkan 
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hasil karena kambing baru akan mendapatkan anak setelah kurang 

lebih satu tahun maka dari itu para anggota berinisiatif untuk menjual 

kotoran kambing sehingga kelompok mendapat penghasilan. Kotoran 

kambing yang akan dijual digunakan oleh para petani untuk 

pembuatan pupuk kompos dan diberi harga Rp.12.000 – Rp15.000 

untuk per karungnya. 

2. Budidaya Lele dan Pupuk Kompos 

Bidudaya lele dan pembuatan pupuk kompos adalah jenis 

usaha yang dipilih oleh Kelompok Usaha Bersama Margomulyo III, 

Anggota yang tergabung adalah para wanita tani yang ada di Desa 

Margomulyo yang berjumlah 10 anggota mereka memilih budidaya 

lele mengingat potensi perairan Desa Margomulyo yang memadai 

sehingga memudahkan mereka untuk budidaya lele, dan pembuatan 

pupuk kompos menurut mereka adalah jenis usaha yang mudah 

dilakukan dan keuntugan yang besar dalam memproduksinya, tetapi 

sampai saat ini hanya pembuatan pupuk kompos yang masih berjalan 

karena para petani terus menggunakannya sedangkan untuk budidaya 

lele hanya berhasil dalam satu kali panen. 
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3. Bebek Bertelur 

Bebek bertelur adalah jenis usaha yang dipilih oleh Kelompok 

Usaha Bersama Margomulyo IV, anggota yang tergabung adalah para 

wanita tani yang berjumlah 10 anggota, mereka memilih bebek 

bertelur mengingat harga telur bebek yang cukup mahal yaitu Rp. 

1.500 untuk per butirnya dan belum adanya usaha yang sama di Desa 

Margomulyo yang membuat kelompok ingin mengembangkan usaha 

bebek bertelur, akan tetapi setelah berjalannya waktu usaha bebek 

bertelur tidak semudah yang dibayangkan bebek yang mereka ternak 

tidak mau bertelur dan bahkan banyak yang mati sehingga sampai saat 

ini usaha bebek bertelur tidak berjalan lagi, dan bebek yang masih 

hidup dirawat oleh kepala Pekon Margomulyo Bapak Budi Suprihatin.  

2. Pelaksanaa Program Kelompok Usaha Bersama Dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Desa Margomulyo 

Hasil wawancara dengan kepala Desa Margomulyo bahwa program 

KUBEini sudah tepat sasaran karena anggota yang bergabung di KUBE 

adalah orang-orang yang kurang mampu atau kategori orang miskin. 
82

 

Proses pelaksanaan KUBE sudah sesuai dengan panduan. Temuan 

lapangan menunjukan bahwa panduan program KUBE yang digunakan di 

masing-masing kelompok yang berjumlah 3 kelompok, Dalam 

pelaksanaannya permasalahan yang terjadi adalah kurangnnya 
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pemahaman tentang tujuan dari KUBE itu sendiri dan kurangnya 

sosilasasi dari Dinas Sosial yang mengakibatkan terhambatnya dalam 

proses perkembangan usaha sehingga dalam pelaksanaannya KUBE 

Margomulyo masih kurang baik. 

Dalam program KUBEsosialisasi dilakukan oleh pendamping KUBE 

yaitu Ibu Hanifah, fungsi pendamping itu sendiri adalah seorang yang 

bertugas untuk menjalin hubungan anatara pendamping dengan KUBE, 

dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, 

memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi 

dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses anggota 

terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas layanan 

publik lainnya. Selain itu fungsi pendamping tidak hanya memberikan 

masukan dan memecahkan masalah tetapi seharusnya pendamping juga 

dapat membantu anggota untuk mengembangkan dan memasarkan hasil 

dari Usaha Kelompok Usaha Bersama, karena anggota Kelompok Usaha 

Bersama belum terlalu banyak jaringan untuk memasarkannya. 

Dari hasil wawancara ketua KUBE yaitu penelitian menunjukan 

bahwa kurangnya pembinaan dan pelatihan dari pendamping, dari tahun 

2016-2018 pendamping hanya hadir 5 kali dalam pertemuan rutin.
83

 

Dengan demikian peran pendamping cukup besar terhadap pelaksanaan 

Program KUBE dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Desa 
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Margomulyo. Karena adanya pendamping diharapkan dapat memecahkan 

masalah yang dihadapi oleh masing-masing kelompok. 

Tujuan program KUBE ini dibentuk yaitu untuk mengurangi angka 

kemiskinan, meningkatkan pendapatan, mensejahterakan masyarakat Desa 

Margomulyo. Program KUBE hampir 3 tahun berjalandan pemantauan 

dilakukan oleh Kepala Desa dan pendamping Kelompok Usaha Bersama 

yang mana pemantauan tersebut melihat apakah bantuan yang diberikan 

tersebut dimanfaatkan atau tidak.  

3. Anggaran Belanja Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Desa 

Margomulyo
84

 

Dana hibah yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus 

harus digunakan dengan baik, karena dana yang diberikan cukup besar 

yaitu Rp. 60.000.000 untuk di bagikan ke masing-masing kelompok  yaitu 

sebesar Rp. 20.000.000. Berikut rincian anggaran belanja untuk setiap 

kelompok. 
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Tabel 8 

Rincian Anggaran Belanja KUBE Margomulyo I 

No Nama Barang Volume Harga 

Satuan (Rp) 

Jumlah (Rp) 

1 Kambing 10 Ekor 1.500.000 15.000.000 

2 Kambing Bandot 1 Ekor 2.000.000 2.000.000 

3 Kambing Dere 3 Ekor 700.000 2.100.000 

4 Sabit 10 Buah 40.000 400.000 

5 Sekop 1 Buah 100.000 100.000 

6 Cangkul 5 Buah 80.000 400.000 

 Total 20.000.000 

Sumber : Anggaran Belanja KUBE Margomulyo I 

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dana hibah yang 

diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus sebesar 

Rp.20.000.000 telah digunakan seluruhnya untuk anggaran belanja 

ternak kambing Desa Margimulyo. 
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Tabel 9 

Anggaran Belanja KUBE Margomulyo III 

No Nama Barang Volume Harga 

Satuan (Rp) 

Jumlah (Rp) 

1 Bibit Ikan Lele 100 Gls 50.000 5.000.000 

2 Pakan Lele 3 

Bulan Kualitas 

Rendah 

250 Kg 10.000 2.500.000 

3 Sewa Kolam 1 Th 3.000.000 3.000.000 

4 Kiambang 

(Organik) 

25 Rit 300.000 7.500.000 

5 Kotoran 

Kambing 

25 Krg 50.000 1.250.000 

6 EM4 15 Btl 25.000 375.000 

7 Stardek  15 Btl 25.000 375.000 

Total 20.000.000 

Sumber : Anggaran Belanja KUBE Margomulyo 3 

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dana hibah yang 

diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus sebesar 

Rp.20.000.000 telah digunakan seluruhnya untuk anggaran belanja 

budidaya lele dan pembuatan pupuk kompos oleh kelompok 3 

Margomulyo. 
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Tabel 10 

Anggaran Belanja KUBE Margomulyo IV 

No Nama Barang Volume Harga 

Satuan (Rp) 

Jumlah 

(Rp) 

1 Bebek 150 ekor 73.000 10.950.000 

2 Dedek Halus 2000 Kg 2.000 4.000.000 

3 Jagung Tumbuk 300 Kg 6.000 1.800.000 

4 Sentrat CK 88 300 Kg 10.000 3.000.000 

5 EM4 6 Btl 30.000 180.000 

6 Estamulan 2 Bks 35.000 70.000 

 Total 20.000.000 

Sumber : Anggaran Belanja KUBE Margomulyo 4 

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dana hibah yang 

diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus sebesar 

Rp.20.000.000 telah digunakan seluruhnya untuk anggaran belanja 

bebek telur oleh kelompok KUBE Margomulyo 4. 

4. Hasil jawaban kuesioner (Angket) Efektivitas Program Kelompok 

Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Desa 

Margomulyo 

Untuk memperoleh data tentang efektivitas program Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan masyarakat miskin Desa 

Margomulyo maka diperoleh melalui penyebaran angket sebanyak 16butir 



83 
 

 
 

pertanyaan soal pertanyaan untuk 30 sampel. Berdasarkan sebaran angket 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Hasil jawaban kuesioner (Angket) efektivitas program Kelompok 

Usaha Bersama di Desa Margomulyo Kecamatan Air Naningan 

1. Ketepatan Sasaran 

Tabel 11 

Ketepatan Sasaran Program KUBE 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah pendapatan keluarga sebelum 

mengikuti KUBE di bawah Rp. 500.000 

perbulan? 

 

21 

 

9 

Persentase % 70 % 30 % 

Sumber : Data Diolah dari Kuesioner 2018 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai apakah pendapatan keluarga anda di bawah Rp.500.000 

perbulan, yang menjawab iya berjumlah 21 orang atau 70% dan 

yang menjawab tidak adalah 9 orang atau sebesar 30%. Hal ini 

menunjukan bahwa program KUBE di Desa Margomulyo 

Kecamatan Air Naningan rata-rata yang menjadi anggota KUBE 

merupakan keluarga miskin karena pendapatannya di bawah Rp. 

500,000 perbulan. 
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Tabel 12 

Ketepatan Sasaran Program KUBE 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah Program KUBE di Desa 

Margomulyo sudah tepat sasaran? 

 

23 

 

7 

Persentase % 77 % 23 % 

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

sasaran yang menjawab iya sebanyak 23 orang atau 77 % dan yang 

menjawab tidak sebanyak 7 orang atau 23%. Sehingga dapat dilihat 

bahwa program  KUBE di Desa Margomulyo sudah tepat sasaran. 

2. Sosialisasi Program 

  Tabel 13 

 Sosialisasi Program KUBE 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah Dinas Sosialmenyampaikan 

informasi mengenai program KUBEdi 

Desa Magomulyo 

 

2 

 

28 

Persentase % 7% 93 % 

Sumber : Data diolah dari kuesioner tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai sosialisasi program yang menjawab iya sebanyak 2 

orang dengan persentase 7 % dan yang menjawab tidak sebanyak 
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28 orang dengan persentase 93 %. Hal ini menunjukan minimnya 

informasi yang didapat oleh anggota KUBE. 

Tabel 14 

Sosialisasi Program KUBE 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah pendamping menyampaikan 

tujuan program KUBE kepada anggota 

dengan baik? 

 

10 

 

20 

Persentase % 33 % 76 % 

Sumber : Data diolah dari kuesioner tahun 2018 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai sosialisasi yang menjawab iya sebanyak 10 orang 

dengan persentase 33 % dan yang menjawab tidak sebanyak 20 

orang dengan persentase 76 %. Hal ini menunjukan bahwa 

pendamping belum maksimal dalam menyampaikan program 

KUBE kepada anggota. 

3. Tujuan Program  

Tabel 15 

 Tujuan Program KUBE 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah dengan adanya program KUBE 

pendapatan anggota meningkat 

 

12 

 

18 

Persentase % 40 % 60 % 

Sumber : data diolah dari kuesioner tahun 2018 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai tujuan yang menjawab iya sebanyak 12 orang atau 40 % 

dan yang menjawab tidak sebanyak 18 orang atau 60 %. Hal ini 

menunjukan program KUBE belum sesuai dengan tujuan karena 

pendapatan anggota belum mengalami peningkatan. 

Tabel 16 

Tujuan Program KUBE 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah pelaksanaan program KUBE 

sudah sesuai dengan tujuan yang sudah 

ditetapkan? 

 

27 

 

3 

Persentase % 90 % 10 % 

Sumber : Data diolah dari kuesioner tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai tujuan yang menjawab iya sebesar 27 orang atau 90 % 

dan yang menjawab tidak sebesar 3 orang atau 10 %. Hal ini 

menunjukan program KUBE sudah sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkann. 
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4. Pemantauan Program 

Tabel 17 

Pemantauan Program KUBE 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah program KUBE yang ada di 

Desa Margomulyo sudah dilaksanakan 

dengan baik? 

 

26 

 

4 

Persentase % 87 % 13 % 

Sumber : Data diolah dari kuesioner tahun 2018 

Dari tabel di atas diketahui bahwa, angket anggota mengenai 

pemantauan yang menjawab iya sebesar 26 orang atau 87 % dan 

yang menjawab tidak sebesar 4 orang atau 13 %. Hal ini 

menunjukan program KUBE yang ada di Desa Margomulyo sudah 

dilaksanakan dengan baik. 

Tabel 18 

Pemantauan Program KUBE 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah ada pemantauan dari Dinas 

Sosial dan pendamping tentang program 

KUBE? 

 

7 

 

23 

Persentase % 23 % 77 % 

Sumber : Data diolah dari kuesioner tahun 2018 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket anggota 

mengenai pemantauan yang menjawab iya sebesar 7 orang atau 23 

% sedangkan yang menjawab tidak sebesar 23 orang atau 77%. Hal 

ini menunjukan kurangnya pemantauan dari Dinas Sosial maupun 

pendamping kepada anggota KUBE. 

Dari hasil kuesioner di atas mengenai ukuran efektivitas yaitu 

ketepatan sasaran. Sosialisasi program, tujuan program dan 

pemantauan program dari keempat tersebut hanya 2 (dua) yang 

memenuhi ukuran efektivitas yaitu ketepatan sasaran dan tujuan 

program sedangkan sosialisasi program dan pemantauan program 

belum memenuhi ukuran efektivitas suatu program. 

b. Hasil jawaban kuesioner (Angket) pemberdayaan masyarakat 

miskin Desa Margomulyo 

1. Tingkat Kesadaran dan Keinginan untuk Berubah 

Tabel 19 

Tingkat Kesadaran dan Keinginan untuk Berubah 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah masyarakat memiliki 

keinginan untuk memperbaiki 

kondisi ekonomi? 

 

6 

 

24 

Persentase % 20 % 80 % 

Sumber : Data diolah dari kuesioner tahun 2018 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket 

anggota mengenai keinginan masyarakat untuk memperbaiki 

kondisi ekonomi yang menjawab iya sebesar 6 orang atau 20 % 

dan yang menjawab tidak sebesar 24 orang atau 80 %. Hal ini 

menunjukan bahwa belum tercapainya keinginan untuk 

memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin. 

Tabel 20 

Tingkat Kesadaran dan Keinginan untuk Berubah 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah ada perubahan kondisi 

ekonomi di masyarakat setelah 

mengikuti program pemberdayaan 

masyarakat 

 

5 

 

25 

Persentase % 17 % 83 % 

Sumber : Data diolah dari kuesioner tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket 

anggota mengenai perubahan kondisi ekonomi masyarakat 

yang menjawab iya sebanyak 5 orang atau 17 % dan yang 

menjawab tidak sebanyak 25 orang atau 83 %. Hail ini 

menunjukan belum adanay perubahan kondisi ekonomi di 

masyarakat . 
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2. Tingkat Kemampuan Meningkatkan Kapasitas untuk 

Memperoleh Akses 

Tabel 21 

Tingkat Kemampuan Meningkatkan Kapasitas Untuk 

Memeperoleh Akses 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah masyarakat berpotensi untuk 

mengembangkan usaha secara 

mandiri? 

 

30 

 

0 

Persentase % 100 % 0 % 

Sumber : Data diolah dari kuesioner tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket 

anggota yang menjawab iya sebesar 30 atau 100 % dan yang 

menjawab tidak sebesar 0 atau 0 %. Hal ini menunjukan 

masyarakat mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha 

secara mandiri. 

Tabel 22 

Tingkat Kemampuan Meningkatkan Kapasitas 

Untuk Memperoleh Akses 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah ada kemudahan akses 

tehadap sumber daya alam yang 

ada? 

 

28 

 

2 

Persentase % 93 % 7 % 

Sumber : Data diolah dari kuesioner tahun 2018 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket 

anggota yang menjawab iya sebesar 28 atau 93 % dan yang 

menjawab tidak sebesar 2 atau 7 %. Hal ini menunjukan 

masyarakat mendapat kemudahan akses terhadapa sumber daya 

alam yang ada setelah adanya program pemberdayaan 

masyarakat. 

3. Tingkat Kemampuan Menghadapi Hambatan 

Tabel 23 

Tingkat Kemampuan Menghadapi Hambatan 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah usaha yang sudah dilakukan 

berkebang setelah adanya program 

pemberdayaan masyarakat? 

 

16 

 

14 

Persentase % 53 % 47 % 

Sumber : Data diolah dari kuesioner tahun 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa angket 

anggota yang menjawab iya sebesar 16 orang atau 53 % dan 

yang menjawab tidak sebesar 14 orang atau 47 %. Hal ini 

menunjukan sudah berkembangnya usaha yang telah dilakukan 

dalam pemberdayaan masyarakat miskin. 
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Tabel 24 

Tingkat Kemampuan Menghadapi Hambatan 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah anggota saat ini sudah 

mampu membuat usaha secara 

mandiri 

 

0 

 

30 

Persentase % 0 % 100 % 

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2018 

 Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa angket 

anggota yang menjawab iya sebesar 0 orang ayau 0 % dan 

yang yang menjawab tidak sebesar 30 orang atau 100 %. Hal 

ini menunjukan belum adanya kegiatan usaha yang dilakukan 

secara mandiri. 

4. Tingkat Kemampuan Kerjasama dan Solidaritas 

Tabel 25 

Tingkat Kemampuan Kerjasama dan Solidaritas 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah anggota saling 

bekerjasama dalam melakukan 

kegiatan KUBE 

 

30 

 

0 

 

Persentase % 

 

100 % 

 

0% 

Sumber : Data diolah dari kusioner 2018 
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Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa, angket anggota yang 

menjawab iya sebesar 30 orang atau 100 % dan yang menjawab 

tidak sebesar 0 orang atau 0 %. Hal ini menunjukkan bahwa 

anggota saling bekerjasama dalam melakukan kegiatan usaha 

dan solidaritas antar anggota terbangun. 

Tabel 26 

Tingkat Kemampuan Kerja Sama dan Solidaritas 

Pertanyaan YA TIDAK 

Apakah hubungan anggota terjalin baik 

selama program KUBE berjalan 

30 0 

Persentase % 100 % 0 % 

Sumber : Data diolah dari kuesioner 2018 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, angket 

anggota yang menjawab iya sebesar 100 orang atau 100 % dan 

yang menjawab tidak sebesar 0 atau 0 %. Hal ini menunjukkan 

bahwa hubungan antar anggota terjalin sangat baik dalam 

proses kegiatan Kelompok Usaha Bersama. 

Dari hasil kuesioner di atas mengenai pemberdayaan 

masyarakat yaitu tingkat kesadaran dan keinginan untuk 

berubah, tingkat kemampuan miningkatkan kapasitas untuk 

memperoleh akses, tingkat kemampuan menghadapi hambatan 
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dan tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas dari keempat 

tersebut ada satu tujuan program yang belum berjalan dengan 

maksimal yaitu tingkat kesadaran dan keinginan untuk 

berubah, karena dari hasil kuesioner anggota masih belum 

sejahteran dan pendapatan anggota masih belum maksimal.  

Rata-rata anggota yang bergabung di KUBE Margomulyo 

belum menghasilkan pendapatan yang dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya, dengan adanya program KUBE sangat 

membantu perekonomian keluarga karena anggota yang 

bergabung di KUBE akan penghasilan pendapatan sendiri 

walaupun kecil.  



BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama  

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. 

Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan.   Melalui penilaian efektivitas ini dapat 

menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut. 

Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan 

efektif apabila tujuan atau sasaran  yang dikendaki dapat tercapai sesuai 

dengan rencana dan dapat memberi dampak, hasil atau manfaat yang 

diinginkan. Keberhasilan suatu program dapat diukur berdasarkan ukuran 

suatu efektivitas yaitu:
85

 

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat 

dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. 

2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan menyelenggarakan program 

dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai 

pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada 

umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. 

   

                                                             
       85 Budiani Ni Wayan 2007, Efektivitas Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka 

Taruna Bhakti” Desa Sumatera Kelod Kecamatan Denpasa Timur Kota Denpasar, (Online) Vol. 2 No 

1    



96 
 

3. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil 

pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah 

dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta 

program. 

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dibentuk dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat yang belum memiliki kemampuan 

untuk mengembangkan kehidupan sosial dan kesejahteraannya. Melalui 

program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mereka dapat memulai 

usaha sebagai langkah awal untuk mencapai kesejahteraan sosial dan 

perbaikan ekonomi ke arah yang lebih baik. 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan sarana untuk 

meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) khususnya dalam 

meningkatkan pendapatan untuk mengurangi angka kemiskinan, sehinnga 

masyarakat menjadi sejahtera, memotivasi warga miskin untuk lebih maju 

secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam 

kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, 

serta meperkuat budaya kewirausahaan. Kegiatan usaha diberikan dalam 

bentuk pemberian bantuan modal usaha dan sarana prasarana ekonomi. 

Dalam hal ini bahwa untuk tercapainya kesuksesan suatu program KUBE 
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di suatu daerah atau Kecamatan, harus memenuhi semua ukuran 

efektivitas, berdasarkan data lapangan bahwa diperoleh data sebagai 

berikut: 

1. Ketepatan sasaran yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan 

sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya 

Kelompok sasaran menjadi sangat penting untuk diperhatikan 

dalam mengukur efektivitas suatu program karena untuk mengetahui 

kesesuaian program-program yang telah dibuat oleh kelompok 

sasaran.Teori menurut Budiani Ni Wayan dikaitkan dengan hasil 

kuisioner dan wawancara yang diperoleh peneliti dari lapangan 

ketepatan sasaran pada Kelompok Usaha Bersama Desa Margomulyo 

ini sudah tepat sasaran. Program ini pada khususnya lebih ditunjuk 

kepada keluarga miskin yang masih produktif sehingga dapat 

melakukan kegiatan usaha ekonomi. 

Penelitian lain menurut Makmur dalam penelitian Efektivitas 

Pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitas Sosial Wanita di 

Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan bahwa ketepatan sasaran 

yang tepat sangat menentukan keberhasilan aktivitas suatu organisasi 

jadi dapat dikatakan ketepatan sasaran sangat penting untuk mengukur 
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efektivitas dalam suatu organisasi sehingga organisasi tersebut dapat 

dikatakan efektif atau tidak.
85

 

Berdasarkan hasil kuesioner di lapangan dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat yang menjadi anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

merupakan masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp. 500.000 

perbulan, hal ini menunjukkan bahwa anggota KUBE Margomulyo 

adalah masyarakat yang keadaan ekonominya masih sangat rendah dan 

anggota yang bergabung di KUBE Margomulyo berdasarkan hasil 

penelitian menunjukan bahwa sebagian mata pencaharian anggota 

yaitu petani dan ibu rumah tangga/ tidak bekerja. 

2. Sosialisasi program 

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dibuat oleh  

pemerintah pusat yaitu Kementrian Sosial Republik 

Indonesia.Kabupaten Tanggamus program ini ditangani oleh Dinas 

Sosial Kabupaten Tanggamus, Budiani menjelaskan bahwa peran 

penyelenggaraan kepada masyarakat sangat penting terutama 

pelaksanaan program. Sehingga informasi tentang pelaksanaan 

program dapat tersampaikan dengan jelas. Informasi tentang program 

sangat penting untuk tersampaikan kepada sasaran sehingga program 

akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

                                                             
       

85
 Erfan Erfiani, Yunuardi, Efektivitas Pelayanan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial 

Wanita (BPRSW) Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Artikel Ilmiah,  h 125   
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Berdasarkan hasil kuesioner di lapangan menunjukkan bahwa 10 

orang atau 33 % anggota mengatakan pendamping dalam 

menyampaikan program KUBE dengan baik, dan 20 orang atau 76 % 

mengatakan informasi yang disampaikan oleh pendamping tidak baik 

atau kurang maksimal. 

Apabila teori Budiani tersebut dikaitkan dengan hasil dan temuan 

yang peneliti dapat bahwa sosialisasi yang dilakukan kurang 

maksimal. Berdasarkan hasil wawancra, kuesioner dan observasi 

penelitian di lapangan bahwa sosialisasi belum maksimal karena 

pendamping Ibu Hanifah hanya datang 5 kali dari 2016-april 2018. 

Hal ini menjadikan tidak semua anggota mengetahui tujuan dari 

program KUBE, padahal program ini sangat membantu untuk 

memperdayakan masyarakat miskin karena petani bisa dengan mudah 

mengelolah usaha mereka. 

Sosialisasi sangat dibutuhkan oleh KUBE Margomulyo karena hal 

ini akan mempengaruhi pelaksanaan program KUBE itu sendiri, hal 

ini dapat dilihat pada bab 3 bahwa peran pendamping cukup besar 

terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin yang 

di lakukan oleh KUBE di Desa Margomulyo, karena adanya 

pendamping diharapkan dapat memecahkan masalah yang dihadapi 

oleh masing-masing kelompok.  
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3. Tujuan Program 

Tujuan program ini berkaitan dengan sejauh mana hasil nyata 

program dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil kuesioner di lapangan menunjukan bahwa 12 atau 

40 % anggota mengatakan bahwa program KUBE dapat meningkatkan 

pendapatan anggota, adapun 18 atau 60 % responden yang 

mengatakan bahwa program KUBE tidak dapat meningkatkan 

pendapatan anggota. 

Tujuan dari Kelompok Usaha Bersama yaitu upaya mengurangi 

angka kemiskinan, dengan cara mensejahterakan masyarakat melauli: 

a) Peningkatan Pendapatan 

Tujuan yang pertama dari Kelompok Usaha Bersama yaitu 

meningkatkan pendapatan, dengan peningkatan pendapatan yang 

dialami oleh anggota Kelompok Usaha Bersama diharapkan dapat 

memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan membantu 

perekonomian keluarga. Peningkatan pendapatan ini diharapkan 

dapat memberdayakan masyarakat terutama pada masyarakat yang 

hanya mengandalkan hasil dari bertani.  

Penelitian di lapangan diketahui bahwa bantuan yang diberikan 

oleh Dinas Sosial dirasa sangat bermanfaat oleh anggota. Karena 

dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarganya sehingga bisa 

tercukupi. Tujuan pemberdayaan masyarakat miskin ini belum bisa 
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dikatakan maksimal karena meskipun sebagian anggota telah 

mengalami peningkatan pendapatan dengan adanya bantuan yang 

diberikan, namun hal ini tidak dapat memperdayakan masyarakat 

secarah sepenuhnya karena sanggota Kelompok Usaha Bersama 

Desa Margomulyo belum mempunyai usaha secara mandiri. 

b) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota Kelompok Usaha 

Bersama secara bersama dalam kelompok 

Tujuan yang kedua dari Kelompok Usaha Bersama yaitu 

meningkatkan kemampuan berusaha para anggota Kelompok Usaha 

Bersama secara bersama dalam kelompok. Tujuan ini sudah sesuai 

dengan yang diharapkan, dimana Kelompok Usaha Bersama Desa 

Margomulyo hingga saat ini masih berjalan dengan baik, hanya ada 

satu usaha yang tidak berjalan yaitu bebek bertelur karena anggota 

tidak paham dengan cara ternak bebek bertelur. 

Peningkatan kemampuan berusaha para anggota secara 

bersama dalam kelompok seperti halnya saat pembuatan kolam lele, 

pembuatan kandang kambing dan pembuatan pupuk kompos, 

mereka melakukan secara bersama-sama dan saling bekerja sama, 

serta masing-masing dalam kelompok memiliki rasa tanggung 

jawab terhadap keberhasilan suatu usaha yang mereka buat untuk di 

pasarkan. 
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Biasanya anggota melakukan pertemuan rutin yaitu melakukan 

pertemuan setiap 1 bulan sekali. Pertemuan ini membahas tentang 

kegiatan usaha yang dilakukan dalam kelompok seperti yang 

sedang dihadapi maupun keadaan Kelompok Usaha Bersama saat 

ini. Selain itu meruka juga mempunyai kegiatan rutin yaitu 

menabung atau  

mengisi uang kas mereka disetiap pertemuan yaitu  sebesar Rp. 

5000, uang tersebut bisa di gunakan ketika ada musibah yang tak 

terduga terjadi seperti anggota kelompok sakit atau anggota yang 

memerlukan uang tersebut. Sehingga untuk tujuan pengembangan 

usaha ini sudah dilakukan secara maksimal dan sudah dengan 

tujuan yang diharapkan. 

c) Pengembangan Usaha 

Tujuan yang ketiga dari Kelompok Usaha Bersama adalah 

pengembangan usaha, pengembangan usaha ini belum dilakukan 

oleh Kelompok Usaha Bersama Desa Margomulyo dikarenakan 

usaha masih dilakukan dalam bentuk kelompok, anggota belum 

berani membuka usaha sendiri karena takut gagal. 

Pendamping Kelompok Usaha Besama Desa Margomulyo 

mengatakan bahwa pengembangan usaha akan dilakukan setelah 

anggota sudah mengetahui cara mengelolanya baik pada, ternak 

kambing, budidaya lele dan pupuk kompos, dan bebek bertelur 
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dengan baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Usaha 

yang mereka lakukan sudah berjalan selama 3 tahun ini jika usaha 

mereka terus berkembang barulah mereka akan memulai usaha 

secara mandiri. Sehingga untuk tujuan pengembangan usaha ini 

belum dilakukan secara maksimal dan belum sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. 

d) Peningkatan Kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para 

anggota Kelompok Usaha Bersama 

Tujuan yang terakhir dari Kelompok Usaha Bersama dalah 

peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan diantara anggota. Hasil 

penelitian menunjukkan Kelompok Usaha Bersama cukup 

maksimal karena anggota saling bergotong royong dan saling 

membantu satu sama lain untuk bersama-sama dalam menjalankan 

usaha. 

Pertemuan rutin yang diadakan oleh Kelompok Usaha Bersama 

Desa Margomulyo ini juga bertujuan untuk menjalin hubungan erat 

antar anggota. Pertemuan rutin ini juga biasanya melakukan diskusi 

yang berhubungan dengan kelompok. Pertemuan rutin yang 

dilakukan diikuti oleh semua anggota yang mana beranggotakan 10 

orang. Pertemuan ini diadakan untuk meningkatkan kesetiakawanan 

antar anggota meskipun ada beberapa anggota yang tidak bisa hadir 

karena ada kepentingan tertentu. 
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Budiani menjelaskan tujuan program berkaitan dengan 

sejauhmana hasil nyata program dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Apabila teori Budiani tersebut dikaitkan dengan hasil 

penelitian dilapangan bahwa hasil nyata dari tujuan program yang 

ditetapkan sudah tercapai. Hal ini dikarenakan tujuan yang telah 

ditetapkan sudah dapat berjalan secara maksimal. Hanya saja ada 

sedikit kendala dalam kelompok yaitu belum bisa mengembangkan 

usaha sendiri karena anggota belum memahami tentang usaha 

tersebut dan tidak berani untuk memulai usaha secara mandiri. 

4. Pemantauan Program 

Pemantauan program diartikan sebagai kegiatan yang 

dilakukan setelah adanya program sebagai bentuk perhatian 

terhadap program. Apabila teori Budiani dikaitkan dengn hasil 

penelitian dilapangan bahwa pemantauan program ini belum bisa 

dikatakan baik, karena tidak adanya perhatian yang diberikan 

kepada anggota Kelompok Usaha Bersama yang menimbulkan 

permasalahan yang terjadi.  

Berdasarkan hasil kuesioner di lapangan menunjukkan bahwa 

23 atau 77 % menjawab tidak adanya pemantauan dari Dinas 

Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama hal ini disebabkan karena 

pendamping hanya hadir sebanyak 5 kali dari tahun 2016- april 

2018 yang menyebankan kurang maksimalnya pemantauan 
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program yang dilakukan kepada anggota KUBE. Penelitian di 

lapangan diketahui bahwa saat ini pemantauan yang dilakukan 

oleh pendamping KUBEhanya melakukan pemantauan sekedar 

melihat apakah Program KelompokUsaha Bersama ini berjalan 

dengan baik atau tidak. 

Berdasarkan 4 (empat) ukuran Efektivita Program Kelompok 

Usaha Bersama di atas bahwasannya program Kelompok Usaha 

Bersama Kecamatan Air Naningan dapat diartikan belum 

terlaksana dengan baik. Dari ke 4 (empat) indikator yang 

dijelaskan hanya dua indikator yang dikatakan baik yaitu pada 

indikator ketepatan sasaran dan tujuan program. Program 

Kelompok Usaha Bersama yang ada di Desa Margomulyo sudah 

tepat sasaran karena yang menjadi anggota Kelompok Usaha 

Bersama merupakan keluarga miskin yang masih produktif 

sehingga dapat melakukan kegiatan usaha ekonomi dan 

pendapatan keluarga tersebut di bawah Rp. 500.000 perbulan. 

Dalam tujuan program sudah cukup terlaksana dengan baik 

meskipun terdapat permasalahan yang terjadi, dari ke 4 (empat) 

tujuan program ada satu tujuan yang belum terlaksana dengan baik 

yaitu pengembangan usaha untuk anggota, karena rata-rata anggota 

belum dapat membuat usaha sendiri. Tetapi menurut kepala Pekon 
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Margomulyo tahun ini anggota harus bisa membuka usaha secara 

mandiri agar anggota dapat menghasilkan pendapatan sendiri.
86

 

Permasalahan yang selanjtnya yaitu dari tiga jenis usaha yang 

ada di KUBE Margomulyo saat ini menurut penelitian lapangan 

hanya ada 2 jenis usaha yang masih berjalan yaitu ternak kambing 

dan pembuatan pupuk kompos, untuk ternak bebek bertelur sudah 

tidak berjalan lagi karena anggota yang tergabung bingung dengan 

bebek yang tidak mau berkembang sehingga saat ini bebek 

tersebut di kelola oleh kepala pekon. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama Desa 

Margomulyo  Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus 

belum memenuhi 4 (empat) ukuran efektivitas program, karena 

hanya 2 (dua) ukuran saja yang sudah tercapai dengan cukup baik 

yaitu ukuran ketepatan sasaran dan tujuan program. Sedangkan 

dari ke 4 (empat) tujuan program yaitu peningkatan pendampatan, 

peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE, 

pengembangan usaha, dan peningkatan kepedulian dan 

kesetiakawanan sosial antara para anggota KUBE, ada satu yang 

belum terlaksana dengan baik yaitu pengembangan usaha anggota 

belum bisa mengembangkan usaha secara mandiri. Untuk 

                                                             
86

Wawancara Kepala Desa Margomulyo 2 April 2018  
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tercapainya kesuksesan suatu program Kelompok Usaha Bersama 

dibutuhkan seluruh ukuran terpenuhi atau berjalan dengan baik. 

B. Efektivitas Program KUBE dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Desa 

Margomulyo 

  Pemberdayaan masyarakat miskin adalah meningkatkan kemampuan 

masyarakat yang sebelumnya tidak berdaya sehingga mereka bisa melakukan 

kegiatan sesuai dengan keinginan mereka yang dapat menghasilkan nilai bagi 

dirinya sendiri dan orang lain.  

Kelompok Usaha Bersama bagi masyarakat miskin merupakan sarana 

untuk meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif (khususnya dalam 

meningkatkan pendapatan), memotivasi warga miskin untuk lebih maju secara 

ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, 

medayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, serta memperkuat 

budaya kewirausahaan. Kegiatan usaha dilakukan dengan menggunakan dana 

hibah yang diberika oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus yang digunakan 

untuk modal usaha. 

Masyarakat miskin bisa dikatakan berdaya apabila masyarakat itu sendiri 

sudah sejahtera, dan dikatakan sejahtera jika mereka bisa keluar dari lingkaran 

kemiskinan, Kelompok Usaha Bersama yang ada di Desa Margomulyo belum 
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adanya peningkatan pendapatan yang membuat anggota KUBE Margomulyo 

belum sejahtera. 

Indikator Pemberdayaan masyarakat yaitu: 

1. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah 

Anggota atau masyarakat seharusnya sadar bahwa mereka harus bisa 

merubah kondisi ekonomi yang saat ini mereka alami dengan cara 

meningkatkan perekonomian, namun setelah melakukan penelitian melalui 

penyebaran kuesioner ternyata 80% atau 24 anggota KUBE 

mengatakanbahwa belum ada perbaikan kondisi ekonomi, hal ini berarti 

belum adanya kesadaran dan keinginan untuk berubah yang tumbuh dari 

diri sendiri. 

2. Tingkat kemampuan miningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses. 

Masyarakat atau anggota mampu memeperoleh akses dengan baik 

setelah adanya program KUBE, hal ini bisa kita lihat pada tabel 22. 93% 

atau 28 anggota menjawab bahwa ada kemudahan akses bagi anggota 

KUBE terhadap sumberdaya alam yang ada, dan mampu meningkatkan 

kapasitas karena anggota mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha 

secara mandiri. 

3. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan. 

Setelah adanya program KUBE anggota mampu bersaing dengan 

perusahaan lain hal ini dibuktikan pada tabel 23. 53% atau 16 anggota 
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KUBE mengatakan bahwa usaha yang dilakukan berkembang setelah 

adanya program KUBE hal ini berarti usaha yang dilakukan oleh KUBE 

Margomulyo mampu bersaing dan menghadapi hambatan dari perusahaan 

lain 

4. Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas. 

Adanya kerjasama dalam kelompok KUBE Margomulyo hal ini 

dibuktikan dengan terjalinnya hubungan yang baik antara anggota sampai 

saat ini anggota selalu bekerjasama dalam melakukan kegiatan KUBE 

seperti saat pembuatan pupuk kompos, dan pembuatan kandang kambing 

semua dilakukan secara bersama. 

Dari keempat indikator pemberdayaan tersebut ada satu indikator yang 

belum berjalan dengan baik yaitu tingkat kesadaran dan keinginan untuk 

berubah, karena dari hasil kuesioner anggota masih belum adanya perubahan 

kondisi ekonomi di masyarakat setelah mengikuto program pemberdayaan 

masyarakat.  Tingkat pendapatan masyarakat yang ada di Desa Margomulyo 

berpengaruh terhadap suatu kondisi ekonomi masyarakat, pada umunya 

sebagian besar pekerjaan masyarakat Desa Margomulyo adalah sebagai petani 

dan buruh dengan demikian sebagian besar masyarakat Desa Margomulyo 

bergantung pada alam. Dengan demikian jika pendapatan bergantung pada alam 

atau hasil bumi tidak bisa menjadi patokan tingkat pendapatan yang lebih baik, 

karena terdapat banyak musim yang di hadapi. 
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Berikut peningkatan produksi Kelompok Usaha Bersama yang ada di Desa 

Margomulyo. 

a. Usaha Ternak Kambing 

 Usaha Ternak kambing kelompok KUBE Margomulyo I, dimana 

diketahui sebelumnya karena usaha ternak kambing cukup lama dalam 

mendapatkan hasil maka kelompok KUBE Margomulyo I menjual kotoran 

kambing untuk memperoleh pendapatan, kotoran kambing diberi harga 

Rp.12.000- 15.000/karung dan hal itu dilakukan bersama-sama oleh 

anggota KUBE.  

Tabel 25 

Usaha Ternak Kambing 

Tahun Volume  Jumlah  Harga (Rp) Jumlah (Rp) 

Tahun 2016 10 ekor  96 Krg 12.000 1.152.000 

Tahun 2017  18 ekor  120 Krg 15.000 1.800.000 

Tahun 2018 

Januari - Maret  

18 ekor  30 Krg 15.000 450.000 

Total  3.402.000 

Sumber : Buku Kas KUBE Margomulyo 

 Dilihat pada tabel di atas pada tahun 2016 jumlah kambing sebanyak 

10 ekor dan menghasilkan 96 Karung kotoran kambing dan diperoleh Rp. 

1.152.000,setelah itu pada tahun 2017 jumlah kambing bertambah menjadi 

18 ekor dan menghasilan 120 karung kotoran kambing dan diperoleh Rp. 

1.800.000, tahun 2018 dari Januari – Maret jumlah kambing masih tetap 
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sama yaitu 18 ekor dan menghasilkan 30 karung kotoran kambing dan 

diperoleh Rp. 450.000 dengan total seluruhnya yaitu Rp.3.402.000 

Usaha ternak kambing yang ada di KUBE margomulyo I saat ini 

berjalan dengan baik dan menghasilkan pendapatan yang lumayan untuk 

anggotanya serta kambing yang dipeliharapun bertamba banyak, rencana 

nya apabila jumlah kambing terus bertambah maka anggota akan 

memelihara kambing tersebut secara mandiri sehingga nantinya anggota 

bisa mendapatkan penghasilkan secara individu. 

b. Usaha Budidaya Lele dan Pupuk Kompos 

Usaha budidaya lele adalah usaha yang dilakukan pertama kali 

oleh anggota KUBE Margomulyo III, awalnya kegiatan usaha 

budidaya lele berjalan dengan baik selama 3 bulan perawatan, namun 

pada bulan selanjutnya dilakukan budidaya kembali budidaya yang 

dilakukan gagal dan tidak menghasilkan panen. Usaha yang kedua 

yaitu pembuatan pupuk kompos, setelah budidaya lele gagal dan tidak 

berhasil saat ini anggota KUBE Margomulyo IIII hanya melakukan 

usaha pembuatan pupuk kompos yang sampai saat ini berjalan dengan 

baik. 
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Tabel 26 

Usaha Budidaya Lele 

Tahun Jumlah Total (Rp) 

10 Januari – Maret 

2017 

6.000 Ekor 3.410.000 

April – Mei 2017 4.000 Ekor - 

Total 3.410.000 

 Sumber : Buku Kas KUBE Margomulyo 

Dari tabel di atas menjelaskan usaha budidaya lele yang dilakukan 

oleh KUBE Margomulyo III, dalam budidaya lele yang dilakukan pada 

10 Januari – Maret 2017  dengan jumlah 6.000 ekor lele mendapatkan 

hasil sebesar Rp.3.410.000, dan pada bulan kedua April – Mei lele 

yang mereka budidaya ternyata mati semua, menurut Ibu Sunarsih 

sebagai ketua kelompok budidaya lele panenkedua tidak berhasil atau 

semua lele mati dikarenakan terkena penyakit cacar dimana penyakit 

tersebut menyebabkan semua lele mati. 

Dari kejadian tersebut KUBE Margomulyo III tidak melanjutkan 

lagi usaha budidaya lele karena mereka merasa rugi, sehingga saat ini 

usaha budidaya lele tidak lagi berjalan 
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Tabel 27 

Usaha Pupuk Kompos Margomulyo  

Tahun Pengeluaran 

(Rp) 

Hasil Pendapatan 

(Rp) 

20 April 2016 800.000 2 Ton 2.000.000 

20 Oktober 2017 1.000.000 2 Ton 2.500.000 

20 Januari 2018 1.000.000 2 Ton 2.500.000 

Total 7.000.000 

Sumber : Buku Kas KUBE Margomulyo 

Dari tabel di atas dapat diketahui usaha pupuk kompos yang dilakukan 

oleh KUBE Margomulyo III mengalami peningkatan dimana pada 20 

April 2016 mereka memproduksi sebanyak 2 Ton dengan pendapatan 

sebesar Rp 2.000.000 dari pengeluaran sebesar Rp.800.000, dan pada 20 

Oktober 2017 memproduksi sebanyak 2 Ton dengan pendapatan sebesar 

Rp.2.500.000 dan pengeluaran sebesar Rp. 1.000.000, dan pada 20 Januari 

2018 memproduksi sebanyak 2 Ton dengan pendapatan sebesar  Rp. 

2.500.000 dari pengeluaran sebesar Rp.1.000.000, pada tahun kedua dan 

ketiga pengeluaran mereka meningkat sebesar Rp.200.000 untuk 

penambahan membeli kapur delomix agar pupuk yang dihasilkan lebih 

berkualitas. 

Pengeluaran yang dimaksud untuk membuat pupuk kompos yaitu 

biaya yang digunakan untuk membeli bahan pembuat pupuk seperti: 

kotoran kambing, stardek, kiambang dan EM4. Sampai saat ini usaha 
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pembuatan pupuk kompos masih berjalan dengan baik dan pendapatan 

anggota terus bertambah, dikarenakan pupuk kompos terus digunakan 

oleh sebagian petani yang ada di Desa Margomulyo untuk memupuk 

tanaman tani mereka agar tanaman menjadi lebih subur dan hasil panen 

yang berkualitas. 

c. Bebek Bertelur 

 Usaha bebek bertelur adalah usaha yang dipilih oleh anggota KUBE 

Margomulyo IV, sebenarnya usaha bebek bertelur bisa dikatakan usaha 

yang produksinya sangat besar dibandingkan dengan usaha ternak kambing 

atau usaha budidaya lele dan pupuk kompos namun saja karena 

ketidaktahuan perawatan bebek yang membuat produksi bebek bertelur 

tidak lancar sehingga usaha bebek bertelur sampai saat ini tidak berjalan 

lagi. Bisa kita lihat pada tabel 28 produksi bebek bertelur margomulyo IV 

Sebagai berikut 

Tabel 28 

Usaha Bebek Bertelur Margomulyo IV 

Tahun Jumlah Bertelur/ 

Hari 

Hasil Total 

Agustus 2015 150 Ekor 120 Butir 3.720 Butir 5.580.000 

September 2015 137 Ekor 107 Butir 3.210 Butir 4.815.000 

Oktober 2015 125 Ekor 97 Butir 3.007 Butir 4.510.500 

Total 14.905.000 

Sumber : Buku Kas KUBE Margomulyo 
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Dari tabel di atas dapat diketahui usaha bebek bertelur sangat besar 

hasilnya jika usaha tersebut terus dilakukan, namun setelah usaha berjalan 

produksi bebek bertelur terus menurun setiap bulannya bisa kita lihat dari 

bulan Agustus jumlah bebek sebanyak 150 Ekor, dan menurun pada bulan 

September sebanyak 137 Ekor dan Bulan Oktober menurun lagi sebanyak 

125 Ekor, sampai saat ini bebek tidak berproduksi dengan baik dan 

banyak bebek yang mati, yang mengakibatkan saat ini bebek tersebut 

dialihkan kepada Kepala Pekon Margomulyo yang mengurusnya 

dikarenakan anggota sudah tidak mau menjalankannya lagi.Menurut ketua 

KUBE anggota kurang paham dengan cara perawatan bebek bertelur yang 

mengakibatkan bebek tidak di rawat secara maksimal sehingga hasilnya 

pun tidak baik. 

Dari hasil penelitian di atas yaitu tentang Efektivitas Program KUBE 

Desa Margomulyo belum terlaksana dengan baik karena ada 2 (dua) 

ukuran yang  belum tercapai yaitu sosialisasi program dan pemantauan 

program yang seharusnya dilaksanakan oleh Dina Sosial Kabupaten 

Tanggamus dan pendamping tetapi sebaliknya tidak terlaksana dengan 

baik oleh Dinas Sosial maupun pendamping hal tersebut yang menjadikan 

program KUBE belum memenuhi ukuran efektivitas program.Sedangkan 

mengenai pemberdayaan masyarakat,ada 1 indikator yang belum tercapai 

yaitu tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah karena masyarakat 

masih belum sejahtera dan perekonomian anggota tidak mengalami 
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peningkatan. Jadi program KUBE yang ada di Desa Margomulyo belum 

terlaksana dengan baik  

C.Pandangan Ekonomi Islam mengenai Program KUBE dalam 

Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Desa Margomulyo 

 Kelompok Usaha Bersama merupakan program unggulan Kementrian 

Sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Skema yang diluncurkan 

menekankan pada peningkatan dan pengelolaaan pendapatan melalui Usaha 

Ekonomi Produktif (UEP). Indikator capaian keberhasilan program KUBE 

adalah terwujudnya kemandirian keluarga miskin penerima bantuan UEP. 

Kelompok Usaha Besama (KUBE) merupakan salah satu media 

pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga 

masyarakat/ keluarga miskin dengan memecahkan masalah, memenuhi 

kebutuhan dan mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan 

sosialnya. Dimensi sosial dan ekonomi menjadi pilar inti dari kegiatan KUBE. 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Margomulyo yaitu 

kelompok usaha bersama yang jenis usahanya berbeda-beda sesuai keinginan 

kelompok masing-masing dimana setiap kelompok memiliki anggota 10 orang 

dibentuk khusus untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah atau 

masyarakat miskin yang memang harus diberdayakan agar perekonomian 

keluarga menjadi lebih baik. Berikut ayat yang menerangkan bahwa islam 
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tidak menghendaki umatnya untuk hidup dalam ketertinggalan dan 

keterbelakangan ekonomi, yaitu pada Q.S At-Taubah ayat:105 

هُىاْْ ًَ َْوَرُسىنُهُْْٱّلَلُْفََسيََريَْْوقُِلِۡع هَُكۡى ًَ ٌَْ وَْْۥَع ۡؤِيُُى ًُ ْْٱۡن هِِى َْعٰ ًٰ ْإِنَ ٌَ و ْٱۡنَغۡيبَِْوَستَُردُّ

َدةِْوَْ ْْٱنَشهَٰ ٌَ هُى ًَ بُْكُتُۡىْتَۡع ًَ  ١ْٓٔفَيَُُبِّئُُكىْبِ

 
Artinya “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 yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”(Q.S 

At-Taubah :105) 

 

Penjelasan ayat Al-Qur’an di atas juga memotivasi manusia agar 

mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup haruslah berusaha dengan bekerja 

dalam lapangan kehidupan yang mampu ia kerjakan, baik itu berupa bertani, 

berdagang, bertukang, menjadi pelayan dan sebaginya. Jangan sekali-kali 

mencari nafkah dengan cara meminta-minta sebagai pengemis jalanan.  

Jadi penjelasan di atas menyatakan bahwa usaha terbaik dalam 

memenuhi kebutuhan hidup adalah usaha yang dilakukan dengan tangan 

sendiri,dalam pandangan Ekonomi Islam mengenai Program Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin dapat dilihat 

darinilai-nilai Ekonomi Islam yaitu:
87

 

 

 

 

                                                             
       

87
Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1, Terjemah Soeyono, (Jakarta : Dana Bakti 

Wakaf, 2000) h. 52 
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1. Keadilan  

Keadilan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, 

kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran. Seperti di jelaskan 

dalam Qur’an Surat An-nisa : 58 

ْ ٌَ ْْٱّلَلَْ۞إِ وْا ْتَُؤدُّ ْأٌَ تِْيَۡأُيُرُكۡى َُٰ ْْٱۡۡلََيٰ ٍَ ْبَۡي تُى ًۡ َْحَك َْوإَِذا ْأَۡههِهَب ٰٓ ًٰ أٌَْْٱنَُبسِْإِنَ

ًُىْاْبِْ ْْٲۡنَعۡدِلْ تَۡحُك ٌَ بْيَِعظُُكىْبِهِْْٱّلَلَْإِ ًَ ْْٓۦْٰ َِِع ٌَ بْبَِصيٗراْْٱّلَلَْإِ يَعَۢ ًِ َْس ٌَ  َكب

 
Artinya “sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat”. (Q.S An-Nisa :58) 

 

Ayat di atas menjelaskan agar umatnya berlaku adil dalam menetapkan 

hukum karena semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan 

mendapat pengajaran dari Allah dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat. Pemerintah dalam menentukan anggota KUBE harus berlaku adil 

dan tepat sasaran sehingga anggota masyarakat yang tidak bergabung pada 

Kelompok KUBE tidak mengalami kecemburuan sosial. 

Dalam Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Desa 

Margomulyo termasuk tepat sasaran dari pemilihan anggota yang benar-

benar masyarakat miskin atau tidak mampu dan pendapatannya memang di 

bawah Rp. 500.000 perbulan. Oleh karena itu tidak adanya kecemburuan 

sosial sesama anggota jika di dalam kelompok ada salah satu anggota yang 

dkatakan pendapatannya tinggi hal tersebut akan tidak adil bagi anggota 
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lainnya karena, yang berhak bergabung di KUBE memang anggota yang 

benar-benar kurang mampu. Tetapi keadilan belum dirasakan sepenuhnya 

oleh masyarakat yang ada di Desa Margomulyo karena masih banyak 

masyarakat yang tergolong miskin.Jadi Efektivitas Program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) di Desa Margomulyo sudah memenuhi keadilan 

dan transfaran. 

2. Tanggung Jawab 

Setiap pelaku ekonomi mempunyai tanggung jawab untuk pelaku 

ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan, juga 

memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan pribadi atau kelompok 

tertentu. Seperti di jelaskan dalam Qur’an surat Al-Muddathir ayat 38 

بَْكَسبَۡتَْرِهيَُتٌْْ ًَ ْبِ ََْۡفِسَۢ  ٨٣ُْكمُّ

 
Artinya “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 

diperbuatnya”. (Q.S Al-Muddathir :38) 

 

Ayat di atas menjelaskan tanggung jawab adalah hal yang sangat di 

diperintahkan oleh Allah AWT. Manusia bertanggung jawab atas perbuatan 

yang mereka perbuat, hal ini pun berlaku bagi pemerintah yang membuat 

program Kelompok Usaha Bersama, pemerintah harus bertanggung jawab 

atas program yang mereka buat  tanggung jawab tersebut dilakukan dengan 

berbagai hal seperti sosialisasi langsung kepada masyarakat agar usaha 

yang di lakukan oleh masyrakat dapat berjalan dengan maksimal. 
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Dalam Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di 

Desa Margomulyo masih ada saja pihak yang tidak bertanggung jawab 

untuk mewujudkan kemaslahatan di dalam program ini ada pihak yang 

tidak amanah dalam tugasnya, seperti pendamping KUBE yang seharusnya 

bertanggung jawab penuh terhadap anggotanya, dimana pendamping 

mendapat tugas sebagai pembimbing anggota-anggotanya tetapi hal 

tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. 

Seperti dijelaskan mengenai prinsip-prinsip pemberdayaan fakir 

miskin berkaitan dengan tanggung jawab yaitu:
88

 

a. Prinsip Ta’awun  

Prinsip ta’awun dalam hal ini adalah kerjasama yang dilakukan 

oleh pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Tanggamus dengan 

masyarakat yang menjalankan program KUBE. Dalam Efektivitas 

Program KUBE Desa Margomulyo belum sesuai dengan Prinsip 

Ta’awun. Hal ini  karena kerjasama yang dilakukan bukan kerjasama 

antara anggota KUBE dengan pemerintah atau pendamping,melainkan 

hanya kerjasama yang dilakukan oleh anggota kelompok.Pemerintah 

terlalu mempercayakan kepada pendamping, dengan keterbatasan 

waktu mengakibatkan masalah tidak sesuai dengan fakta. Sehingga 
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dikatakan belum memenuhi prisip Ta’awun karena tidak sesuai dengan 

nilai tanggung jawab. 

b. Prinsip Syura 

Prinsip Syura merupakan prinsip musyawarah. Sehingga 

pemerintah harus memusyawarahkan program usaha yang sudah mati 

agar dapat mencari solusi untuk mengembangkan program baru atau 

menghidupkan program yang suda mati tersebut. Dari 3 jenis usaha 

belum berjalan dengan baik sehingga perlunya musyawarah. Sehingga 

nilai tanggung jawab dapat terlaksana dengan baik, dan program 

KUBE terus berjalan. 

3.  Tafakul (Jaminan Sosial) 

Adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya 

hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena Islam tak 

hanya mengajarkan hubungan vertikal namun juga hubungan horizontal 

secara seimbang. Seperti dijelaskan dalam Qur’an surat Adh-Dhariyat :19 

فِيْٰٓو ْنِّهَسبٰٓئِِمْوَََْْ نِِهۡىَْحّقّٞ ۡحُرووِْأَۡيَىٰ ًَ  ١ْٔٱۡن
Artinya “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin 

yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (Q,S Adh-

Dhuriyat : 19) 

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya harta yang kita miliki ada 

sebagian harta milik orang lain yaitu orang miskin dan orang yang 

meminta-minta.  Program (KUBE) merupakan bentuk jaminan sosial 
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pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan 

yang baik diantara pemerintah dan masyarakat. 

Hubungan yang diciptakan oleh pemerintah dan masyarakat 

seharusnya dapat berjalan jangka panjang. Hambatan yang terjadi adalah di 

dalam penjualan barang yang kurang berkualitas, seharusnya anggota 

KUBE harus mempunyai kreativitas untuk membuat hasil usaha mereka 

lebih bernilai. 

Berdasarkan kondisi di atas, bahwasannya Efektivitas Program 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Margomulyo dilihat dari nilai-

nilai Ekonomi Islam sudah dapat dikatakan adil karena anggota yang 

tergabung di KUBE yaitu masyarakat miskin yang mempunyai penghasilan 

di bawah Rp. 500.000 perbulan, selain itu dengan adanya program KUBE 

dapat terciptanya hubungan yang baik antar pemerintah dengan masyarakat 

hanya saja kurangnya tanggung jawab dari pihak pengelola dalam 

mewujudkan atau merealisasikan program tersebut dengan baik.   



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan hasil penelitian Efektivitas Program Kelompok Usaha 

Bersama dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Menurut Persfektif 

Ekonomi Islam adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan 4 indikator Efektivitas Program yaitu ketepatan sasaran, tujuan 

program, sosiaisasi program, dan pemantauan program, maka dapat 

disimpulkan bahwa program KUBE belum sepenuhnya berjalan efektiv hal 

ini ditunjukan dengan 2 indikator yang belum tercapai yaitu sosialisasi 

program dan pemantauan program. 

2. Berdasarkan 4 indikator  pemberdayaan masyarakat yaitu (tingkat 

kesadaran dan keinginan untuk berubah, kemampuan meningkatkan 

kapasitas untuk memperoleh akses, tingkat kemampuan menghadapi 

hambatan, dan tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas), dapat 

disimpulkan bahwa program KUBE belum memenuhi ukuran efektivitas 

program KUBE dalam pemberdayaan masyarakat miskin hal ini 

ditunjukkan dengan 1 idikator yang belum tercapai yaitu tingkat kesadaran 

dan keinginan untuk berubah. 

3. Dalam pandangan Ekonomi Islam mengenai Program KUBE dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi 

Islam yaitu keadilan, tafakul (jaminan sosial) dan tanggung jawab, belum  
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dikatakan memenuhi nilai dasar ekonomi islam karena hanya ada 2 nilai 

yang terpenuhi yaitu keadilan dan tafakul (jaminan sosial) sedangkan nilai 

tanggung jawab belum terpenuhi. Termasuk prinsip pemberdayaan 

masyarakat belum terpenuhi yaitu prinsip ta’awun dan prinsip syura. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat memberikan 

saran sebagai beriku: 

1. Kepada Pemerintah, berdasarkan hasil penelitian ditemukan  bahwa  

indikator sosialisasi dan pemantauan program belum terpenuhi karena 

kurang maksimalnya pendampingan dari Dinas sosial yang 

mengakibatkan program tersebut belum berjalan dengan baik. Maka: 

a. Pemerintah harus  memaksimalkan dalam hal sosialisasi program 

kepada anggota KUBE sehingga anggota paham dengan tujuan dari 

KUBE, dalam memilih pendamping harus seseorang yang terfokus 

pada satu program. 

b. Pemerintah lebih memperhatikan anggota KUBE dan pemantauan 

dari Dinas Sosial lebih ditingkatkan sehingga usaha dapat berjalan 

dengan baik. 

c. Pemerintah juga harus memperhatikan nilai yang terkandung dalam  

Ekonomi Islam yaitu nilai tanggung jawab, karena nilai tanggung 

jawab belum terpenuhi dalam program KUBE yang ada di Desa 

Margomulyo.  

2. Bagi anggota (KUBE) di Desa Margomulyo untuk tetap aktif 

menjalankan program tersebut karena jika program tersebut 

dilaksanakan dengan baik, akan membantu perekonomian keluarga dan 

mensejahterakan keluarga. 
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LAMPIRAN 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Judul     : Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat Miskin Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi KUBE 

Margomulyo Kec. Air Naningan Kab. Tanggamus) 

 

Petunjuk: 1. Wawancara ini dilakukan secara terbuka 

2. Daftar pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara ini bersifat 

garis besarnya saja, dan dapat dikembangkan dalam posisi wawancara 

3. Untuk memudahkan menganalisis hasil wawancara, setiap soal dibuat 

dengan pengembangan pertanyaan sesuai dengan jabatan atau posisi 

dalam penerapan KUBE di Margomulyo 

 

Soal Wawancara 

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai program KUBE yang ada di Desa 

Margomulyo? 

2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tujuan, visi, misi KUBE? 

3. Bagaimana pelaksanaan KUBE di Desa Margomulyo? 

4. Apakah penerapan KUBE sudah dijalankan sesuai dengan Teknis Operasional 

Pelaksanaan yang dibuat oleh pemerintah? 

5. Apakah perkembangan perekonomian masyarakat sangat terbantu dengan adanya 

program KUBE? 

6. Bagaimana perkembangan perekonomian masyarakat sebelum dan sesudah adanya 

program KUBE 

7. Apakah anggota sudah membuat usaha secara mandiri? 

8. Apakah peran pendamping berpengaruh dalam pelaksanaan program KUBE? 

 

 



No Indikator 

Ukuran 

Efektivitas 

Keterangan Daftar Pertanyaan 

Kuesioner 

1 Ketepatan 

Sasaran KUBE 

 Keluarga miskin yang 

mempunyai pendapatan di 

bawah Rp. 500.000 

perbulan 

 Warga masyarakat yang 

berdomisisli tetap 

 Berusia 17 tahun dan 

maksimal 60 tahun 

 Menyatakan ketersedian 

dalam kelompok 

 Memiliki potensi dan 

keterampilan dibidang 

usaha ekonomi 

 Apakah 

pendapatan 

keluarga sebelum 

mengikuti KUBE 

dibawah Rp. 

500.000 perbulan 

 Apakah program 

KUBE yang ada 

di Desa 

Margomulyo 

sudah tepat 

sasaran 

2 Tujuan 

Program 

KUBE 

 Peningkatan pendapatan 

dan keluar dari lingkaran 

kemiskinan 

 Peningkatan kemampuan 

berusaha para anggota 

KUBE secara bersama 

 Pengembangan usaha 

 Peningkatan kepedulian dan 

kesetiakawanan sosial 

diantara para anggota 

KUBE 

 Apakah dengan 

adanya KUBE 

pendapatan 

anggota 

meningkat 

 Apakah 

pelaksanaan 

KUBE sudah 

sesuai dengan 

tujuan yang 

sudah ditetapkan 

3 Sosialisasi 

Program 

 Menyampaikan informasi 

mengenai program KUBE 

 Memberikan pelatihan 

berwirausaha 

 Menyanpaikan informasi 

mengenai usaha yang 

sedang dikelola 

 Apakah Dinas 

Sosial 

menyampaikan 

informasi 

mengenai 

program KUBE 

di Desa 

Margomulyo 

 Apakah 

pendamping 

menyampaikan 

tujuan program 

KUBE kepada 

anggota dengan 

baik 



4 Pemantauan 

Program 

 Perhatian yang diberikan 

Dinas Sosial setelah 

program KUBE berjalan 

 Perhatian secara 

berkelanjutan agar program 

KUBE bisa berjalan dengan 

baik 

 Apakah program 

KUBE yang ada 

di Desa 

Margomulyo 

sudah 

dilaksanakan 

dengan baik 

 Apakah ada 

pemantauan Dari 

Dinas Sosial 

tentang program 

KUBE 

 

Daftar pertanyaan kuesioner Pemberdayaan Mayarakat 

No Indikator 

Ukuran 

Pemberdayaan 

Keterangan Daftar Pertanyaan 

Kuesioner 

1 Tingkat 

Kesadaran dan 

Keinginan Untuk 

Berubah 

 Anggota atau 

masyarakat sadar bahwa 

harus ada perubahan 

kondisi ekonomi 

 Keinginan berubah 

untuk meningkatkan 

perekonomian 

 Apakah 

masyarakat 

memiliki 

keinginan untuk 

memperbaiki 

kondisi ekonomi 

 Apakah ada 

perubahan kondisi 

ekonomi di 

masyarakat setelah 

mengikuti program 

pemberdayaan 

masyarakat 

2 Tingkat 

Kamampuan 

Meningkatkan 

Kapasitas Untuk 

Memperoleh 

Akses 

 Masyarakat harus 

memiliki potensi untuk 

merubah kondisi mereka 

saat ini 

 Masyarakat atau  

anggota mampu 

memperoleh akses 

dengan baik setelah 

adanya program KUBE  

 apakah masyarakat 

berpotensi untuk 

mengembangkan 

usaha secara 

mandiri 

 Apakah ada 

kemudahan akses 

terhadap sumber 

daya alam yang 

ada 

    



3 Tingkat 

Kemampuan  

Menghadapi 

Hambatan 

 setelah adanya program 

KUBE anggota mampu 

bersaing dengan 

perusahaan lain 

 anggota mampu 

menciptakan usaha baru 

yang mampu bersaing 

 apakah usaha yang 

dilakukan 

berkembang 

setelah adanya 

program KUBE 

 Apakah anggota 

saat ini sudah 

mampu 

menciptakan usaha 

secara mandiri  

4 Tingkat 

Kemampuan 

Kerja sama dan 

Solidaritas 

 adanya kerjasama dalam 

kelompok agar KUBE 

dapat berjalan dengan 

baik 

 solidaritas 

kesetiakawanana antar 

anggota untuk 

menciptakan 

kenyamanan dan 

kesetiakawanan 

 Apakah anggoata 

saling bekerja 

sama dalam 

melakukan 

kegiatan usaha 

KUBE 

 Apakah hubungan 

anggota terjalin 

baik selama 

program KUBE 

berjalan 

 

 

 

 

 



Kuesioner Penelitian 

Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan  

Masyarakat Islam Menurut Perspektif Ekonomi Islam  

Identitas Responden 

Nama   :  

Alamat : 

Petunjuk Pengisian  

1. Tulislah identitas anda terlebih dahulu sebelum melakukan pengisian yang sudah di 

sediakan di kolom identitas responden. 

2. Berilah tanda cheklict (√) pada salah satu kolom yang sesuai jawaban anda. 

3. Setiap jawaban terdiri dari 2 pilihan jawaba yaitu YA dan TIDAK  

Pertanyaan  

Efektivitas Program KUBE di Desa Margomulyo Kecamatan Air Naningan 

No   

 

Ketepatan 

sasaran program 

KUBE 

Pertanyaan YA TIDAK 

 

 

1 

Apakah pendapatan keluarga 

sebelum mengikuti KUBE di 

bawah Rp 500.000 perbulan? 

  

Apakah program KUBE di 

Desa Margomulyo sudah 

tepat sasaran? 

  

 

 

 

2 

 

 

Sosialisasi 

Program KUBE 

Apakah Dinas Sosial 

menyampaikan informasi 

mengenai program KUBE di 

Desa Margomulyo? 

  

Apakah pendamping 

menyampaikan tujuan 

program KUBE kepada 

anggota dengan baik? 

  

     



 

3 

 

Tujuan Program 

KUBE 

Apakah dengan adanya 

program KUBE 

pendampatan anggota 

meningkat? 

Apakah pelaksanaan 

program KUBE sudah sesuai 

dengan tujuan yang sudah 

ditetapkan? 

  

4 Pemantauan 

Program  

Apakah program KUBE 

yang ada di Desa 

Margomulyo sudah 

dilaksanakan dengan baik? 

  

  Apakah ada pemantauan dari 

Dinas Sosial dan 

pendamping tentang 

program KUBE? 

  

  

Pemberdayaan Masyarakat Miskin Desa Margomulyo 

No   

 

Tingkat 

kesadaran dan 

keinginan untuk 

berubah  

Pertanyaan  YA TIDAK  

 

 

1 

Apakah masyarakat memiliki 

keinginan untuk memperbaiki 

kondisi ekonomi? 

  

Apakah ada perubahan kondisi 

ekonomi di masyarakat setelah 

mengikuti program pemberdayaan 

masyarakat? 

  

 

 

2 

 

Tingkat 

kemampuan 

meningkatkan 

kapasitas untuk 

memperoleh 

akses  

Apakah masyarakat berpotensi 

untuk mengembangkan usaha 

secara mandiri? 

  

Apakah ada kemudahan akses 

terhadap sumber daya alam yang 

ada? 

  



 

 

3 

 

 

Tingkat 

kemampuan 

menghadapi 

hambatan 

Apakah usaha yang sudah 

dilakukan berkembang setelah 

adanya program pemberdayaan 

masyarakat? 

  

Apakah anggota saat ini sudah 

mampu membuat usaha secara 

mandiri? 

  

 

 

4 

 

Tingkat 

kemampuan 

kerjasama dan 

solidaritas  

Apakah anggota saling bekerjasama 

dalam melakukan kegiatan KUBE? 
  

Apakah hubungan anggota terjalin 

baik selama program KUBE 

berjalan? 

  

 



1. Sosialisasi Pendamping KUBE 

 

 

 



2. Pengisian Kuesioner (angket) dan wawancara 
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