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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesejahteraan sosial dalam arti luas mencakup berbagai langkah yang 

diambil individu untuk mencapai standar hidup yang lebih baik. Standar kehidupan 

yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik, tetapi juga 

memperhitungkan aspek mental dan spiritual kehidupan. Kesejahteraan sosial 

sebagai kondisi atau keadaan masyarakat yang dapat dilihat dalam rumusan UU 

No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 (2): 

“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, 

terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah 

daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi 

kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, 

jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.”  

 

Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan seorang individu, 

kelompok maupun masyarakat dari keadaan yang kurang berdaya menjadi punya 

daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Pada dasarnya pemberdayaan 

adalah upaya untuk mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia 

lakukan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sehingga klien mempunyai 

kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari masa depannya (Adi, 2001 

: 33). Pemberdayaan dalam lingkungan masyarakat dinilai sebagai upaya 

alternative untuk meningkatkan taraf hidup, taraf ekonomi dan kemampuan (soft 

skill) guna menyelaraskan dengan pembangunan Negara. Pemberdayaan sendiri 
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menjadi isu yang cukup fenomenal dalam upaya pembangunan Negara karena 

dinilai terkait dengan kemajuan dan perubahan suatu Negara.  

Shardlow (1998: 32) melihat bahwa berbagai pengertian tentang 

pemberdayaan pada dasarnya membahas bagaimana individu, kelompok atau 

komunitas mencoba mengendalikan hidup mereka sendiri dan membentuk masa 

depan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kesimpulannya, Shardlow 

menggambarkan bahwa pemberdayaan sebagai sebuah gagasan tidak berbeda secara 

signifikan dari gagasan Biestek (1961), yang dikenal di bidang pendidikan sosial 

sebagai penentuan nasib sendiri. Pada dasarnya, prinsip ini mendorong klien untuk 

memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang 

mereka hadapi, sehingga klien dapat membentuk masa depannya dengan penuh 

kesadaran dan kekuatan (Adi, 2008 : 78). 

Meskipun demikian target dan tujuan pemberdayaan bisa berbeda, sesuai 

dengan kondisi masyarakat yang akan di berdayakan maupun tujuan pembangunan 

yang akan di garap. Pemberdayaan dibagi menjadi beberapa target contohnya 

pemberdayaan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, lingkungan dan 

spiritual. Misalnya saja tujuan pemberdayaan sosial yaitu program yang dimana 

tujuannya adalah mengembalikan peran dan fungsi sosial sasaran program agar 

dapat menjalankan tugas dan fungsi sosialnya di masyarakat; pada bidang ekonomi 

adalah agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya hingga dapat memasarkan 

hasil usahanya dan nilai ekonominya relative stabil; pada bidang pendidikan 

pemberdayaan bisa berwujud penggalian potensi-potensi yang di miliki oleh 

sasaran pemberdayaan agar potensi ini dapat di kembangkan agar memiliki daya 
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guna; tujuan pemberdayaan kesehatan merupakan suatu perwujudan untuk 

menciptakan kesehatan yang memadai dan dapat di akses semua kalangan; tujuan 

pemberdayaan hukum ini menciptakan sasaran yang sadar hukum dan dapat 

mengadvokasi atas tindakan pelanggaran hukum; tujuan pemberdayaan lingkungan 

adalah salah satu tujuan pembangunan nasioal yang mengarah pada kepedulian 

sosial masyarakat terhadap ketersedian lingkungan yang bersih dan asri demi 

terciptanya kelangsungan hidup yang sejahtera; tujuan pemberdayaan spiritual 

adalah tercipta kesehatan rohani dalam individu maupun masyarakat agar tercipta 

lingkungan yang damai. 

Kondisi masyarakat yang beragam membentuk suatu kesenjangan sosial 

khususnya di masyarakat desa. Masyarakat desa yang rata-rata sumber 

penghidupannya dari bertani dan menjadi buruh mendominasi keadaan sosial pada 

masyarakat Kecamatan Jabung. Anak seolah menjadi sumber produksi 

perekonomian bagi orangtuanya, contohnya anak lebih baik bekerja di kebun atau 

disawah daripada sekolah. Anak lebih baik memerah susu daripada sekolah. Hal ini 

menjadi fenomena yang menarik sehingga menjadi perhatian para pemuda yang 

notabene berpendidikan. Pemuda asal Desa Sukolilo ini prihatin atas keadaan anak-

anak yang berada di Desa tersebut. Masyarakat disana, memiliki pandangan bahwa 

sekolah bukanlah hal penting bagi anak. Asal mereka bisa bekerja di ladang dan 

dapat memerah susu itu sudah cukup tidak perlu pendidikan yang tinggi toh nanti 

akhirnya akan bekerja di sawah. Seolah orangtua mengesampingkan pendidikan 

bagi anak-anaknya. 
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Bapak Fachrul Alamsyah pendiri Gubuk Baca Lentera Negeri serta 

penggiat literasi dari Desa Sukolilo yang akrab di sapa Gus Irul ini menginisiasi 

perpustakaan keliling yang bermodal 5 majalah bobo. Beliau mulai berkeliling 

untuk menarik anak-anak dan menumbuhkan minat baca bagi anak-anak. Dibantu 

dengan relawan-relawan yang biasa disebut Sahabat Lentera, Gus Irul mulai 

membumi berkeliling ke Desa Jabung. Berpindah dari satu rumah ke rumah yang 

lain, kemudian perpustakaan keliling ini meminjam gubuk yang biasa di pakai 

untuk mengaji. Disinilah awal mula muncul nama Gubuk Baca Lentera Negeri. 

Gubuk Baca Lentera Negeri adalah suatu komunitas tempat dimana berkumpulnya 

penggerak literasi di Desa Sukolilo Kecamatan Jabung.  

Pemberdayaan yang di lakukan oleh komunitas ini tergolong unik dan 

berbeda menurut pandangan peneliti selama obervasi awal. Pemberdayaan yang 

dilakukan oleh komunitas ini tidak hanya pada sektor pendidikan saja namun juga 

lingkungan, ekonomi dan kesehatan.  

Gubuk Baca Lentera Negeri yang telah berdiri kurang lebih 4 tahun ini telah 

berhasil membawa perubahan bagi beberapa desa yang berada di Kecamatan 

Jabung. Setelah 2 tahun membantu salah satu MI yang ada di Desa Jabung, Gus 

Irul mulai mencari lagi desa-desa yang berpotensi untuk pembentukan gubuk 

melalui observasi dengan strategi pustaka keliling. Dari sumber Youtube pada 

Siaran salah satu TV Nasional dalam Acara CNN Indonesia Heroes salah satunya 

yang menarik perhatian adalah Gang Tato. Gang Tato dibidik untuk pembentukan 

gubuk berikutnya. Di balik namanya yang sangar Gang tato memiliki latarbelakang 

yang cukup menarik. Gang tato yang berada di Desa Kemantren ini terkenal karena 
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menjadi sarang preman, mempunyai kebiasaan mabuk-mabukan dan sudah bertato 

meski masih anak-anak. Pustaka keliling pun di lakukan sendiri oleh Gus Irul 

selama tiga bulan lamanya dan berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Hal 

ini akhirnya mendapat perhatian dari masyarakat setempat yang kemudian 

bersama-sama membangun sebuah gubuk baca yang kemudian diberi nama Gubuk 

Baca Gang Tato (Gubuk Baca Lentera Negeri, Fachrul Alamsyah - CNN Indonesia 

Heroes (diakses 29 november 2018)). Agar masyarakat siap dan mampu mengatasi 

ketidak beruntungan struktural mereka, warga negara harus siap untuk membangun 

hubungan satu sama lain. Inilah awal dari kesadaran publik (Adi, 2001 : 97). Keingin 

masyarakat untuk berubah merupakan langkah awal untuk melakukan pemberdayaan. 

Pemberdayaan tidak dapat dilaksanakan apabila masyarakat acuh akan lingkungan 

sekitar dan hubungan sosialnya mengalami permasalahan. Sehingga pemberdayaan 

akan berjalan dengan baik apabila ada masyarakat saling bersosialisasi. 

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota 

masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya 

modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan dan integrasinya ke dalam kegiatan 

pembangunan dan peran masyarakat di dalamnya. Yang paling penting adalah 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait 

diri mereka dan komunitas mereka. Tujuan pemberdayaan tidak hanya untuk 

memberdayakan anggota individu masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat 

komponen-komponen pendukungnya (Mardikanto dan Soebianto, 2017 : 31). 

Partisipasi masyarakat merupakan hal paling vokal pada proses pemberdayaan. 

Salah satunya butuh aktor yang mampu dan mau untuk mencurahkan ide, konsep, 
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tenaga serta bahkan biaya demi tercapainya tujuan pemberdayaan di masyarakat. 

Masyarakat sendiri butuh di sadarkan betapa pentingnya berdaya dari sumberdaya 

atau potensi yang dimiliki dari dalam dirinya sendiri. Untuk itu pemberdayaan 

sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan potensi yang ada di masyarakat 

tersebut.  

Berdasarkan latarbelakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal, Studi di Kecamatan 

Jabung Kabupaten Malang” dikarenakan isu pemberdayaan masih saja menjadi topic 

utama dalam usaha pembangunan nasional. Terutama di Kecamatan Jabung, peneliti 

ingin mengetahui strategi apa yang tepat dan sesuai di gunakan oleh subjek penelitian 

yang akan di teliti oleh peneliti. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan 

masalahnya yakni: 

1. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di 

Kecamatan Jabung ? 

2. Bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal 

terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di Kecamatan 

Jabung ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendeskripsikan bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat berbasis 

potensi lokal di Kecamatan Jabung 
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2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini yakni : 

1. Mendeskripsikan bagaimana bentuk pemberdayaan sosial yang di lakukan 

oleh Gubuk Baca Lentera Negeri 

2. Mendeskripsikan bagaimana strategi pemberdayaan melalui potensi lokal 

yang dilakukan Gubuk Baca Lentera Negeri 

3. Mendeskripsikan bagaimana dampak dari pemberdayaan masyarakat 

berbasis potensi lokal mengenai peningkatan kesejahteraan sosial bagi 

masyarakat sekitar gubuk. 

D. Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat akademik 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pemikiran dan 

pembelajaran untuk pengembangan disiplin ilmu mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya mahasiswa 

Kesejahteraan Sosial, dalam hal pemberdayaan sosial masyarakat 

untuk menciptakan negara yang makmur. 

b. Dapat digunakan sebagai referensi dan wawasan ilmiah bagi peneliti 

lain yang tertarik pada konsentrasi studi pemberdayaan sosial di 

masyarakat. 
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2. Keuntungan praktis 

Sebagai bahan untuk musyawarah dan rekomendasi bagi pemerintah 

daerah, institusi dan lembaga masyarakat untuk menggunakan model 

pemberdayaan masyarakat berdasarkan potensi lokal. 

E. Lingkup penelitian 

Ada beberapa hal dalam penelitian ini yang menjadi batasan bagi para 

peneliti yang bertujuan untuk tidak terlalu luas dalam diskusi yang berfokus pada 

penelitian. Oleh karena itu, peneliti membuat ruang lingkup penelitian dalam 

penelitian ini “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal 

(Studi Di Komunitas Gubuk Baca Lentera Negeri, Kecamatan Jabung 

Kabupaten Malang)”, yakni:  

1. Bagaimana antusiasme partisipasi masyarakat atas pergerakan yang 

dilakukan oleh Gubuk Baca Lentera Negeri 

2. Bentuk pendekatan yang digunakan oleh Gubuk Baca Lentera Negeri untuk 

mengintervensi masyarakat sekitar agar mau di berdayakan 

3. Strategi pemberdayaan yang di lakukan oleh Gubuk Baca Lentera Negeri di 

Kecamatan Jabung 

4. Dampak pemberdayaan yang telah dilakukan Gubuk Baca Lentera Negeri 

di Kecamatan Jabung 

Sesuai rumusan pada rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini maka 

penelitian ini memfokuskan pada strategi pemberdayaan serta dampak dari 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Gubuk Baca Lentera Negeri. 

 


