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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan merupakan kendala utama dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan bangsa. Kemiskinan juga mengindikasikan bahwa hak warga 

atas  kehidupan yang layak belum dapat di wujudkan. Bagi sebagian warga, 

kemiskinan menjdi rintangan memperoleh hak-hak dasar sebagai manusia. 

Jumlah penduduk miskin indonesia berdasarkan data dari Badan pusat 

statistik hingga saat ini relatif masih cukup tinggi, mencapai angka 26,58 

juta jiwa atau sebesar 10,12% dari total penduduk dari tahun 2017.1 

Masalah kemisknan bersifat kompleks, menyangkut banyak dimensi 

kehidupan, mulai dari dimensi sosial, kemanusiaan, hak, keadilan, ekonomi 

hinggaga dimensi hukum keamanan dan politik. Di indonesia, naik dan 

turunnya jumlah penduduk miskin juga dijadikan sebagai salah satu 

indikator keberhasilan suatu pemerintahan. Hal ini kiranya merupakan 

sesuatu yang wajar, karena terkait langsung dengan tujuan hidup bernegara 

yang tercantum dalam undanf-undang dasar yaitu melindungi segenap 

bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mecerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial.  

Pemeritah bertekat mengatasi permasalahan kemiskinan. Pemerintah 

pada saat ini menetapkan target menurunkan jumlah penduduk miskin dari 

10,12% (september tahun 2014) hingga menjadi 7-8 persen pada akhrir 

pembangunan jangka menengah tahap III, pada tahun 2019 (Buku RPJMN 

2015-2019). Pemerintah menyeleggarakan berbaga upaya penanganan 

masalah kemiskinan.  

Ada sejumah kementerian/lembaga yang memiliki program yang 

difokuskan secara langsung atau tidak langsung pada penurunan jumlah 

penduduk miskin. Kementrian sosial sejak awal berdirinya Negara republik 

                                                           
1 Jumlah penduduk miskin, Badan Pusat Statistik (BPS), 2017. 
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indonesia menyelenggarakan kegiatan yang difokuskan membantu atau 

menangani penduduk miskin, biasanya disebut fakir miskin.  

Pada pemerintahan sekarang, 2015-2019, kementerian sosial telah 

menandatangani kontrak kenerja dengan presiden RI, diaman kementerian 

sosial akan berkontribusi sebesar satu persen dalam mengurangi penduduk 

miskin. Terkat hal tersebut meneteri sosial telah menetapkan hal strategis 

Kementerian sosial, yaitu; berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin 

(FM), keleompok rentan dan Penyandang masalah kesejahteraan sosial 

(PMKS) lainnya sebesar satu persen dari target nasional pada tahun 2019, 

melalui; meningkatnya kemampuan keluarga miskin dan rentan serta PMKS 

lainnya dalam memenuhi kebutuhan dasar; meningkatnya kemampuan 

penduduk miskin dan rentan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan 

kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusifitas 

(Menteri Sosial, 2016). 

Saat ini penanganan fakir miskin di indonesia telah diatur dalam 

perundang-undangan tersendiri, yaitu undang-undang nomor 13 tahun 2011 

tentang penangan fakir miskin. Lainnya yang berkaitan adalah undang-

undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pada pasal 78  ayat (1) dinyatakan 

pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

dan peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggualangan kemiskinan 

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana 

desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaa; tan sumber 

daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.2  

Perhatian serius atas penanganan kemiskinan diberikan oleh 

pemerintah antara lain dengan menerbitkan peraturan presiden (perpres) 

nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggualangan kemiskinan.  

Dalam perpres tersebut antara lain diamanatkan untuk membentuk Tim 

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang sering disebut 

TNP2K. Dengan dibentuknya TNP2K  diharapkan upaya penanggulangan 

kemiskinan menjadi semakin terpadu. 

                                                           
2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
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Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, telah diterbitkan perpres nomor 

166 tahun 2014 tentang program percepatan penanggulangan kemiskinan, 

pada intinya pemerintah menyelenggarakan program perlindungan sosial 

untuk memepercepat penanggulangan kemiskinan. Program perlindungan 

sosial dimaksud meliputi: 1) program simpanan keluarga sejahtera (dengan 

kartu keluarga sejahtera); 2) program Indonesia sehat (kartu indonesia 

Sehat); dan 3) Program Indonesia Pintar (dengan kartu Indonesia Pintar).3 

Bagi kementerian sosial, penugasan menurunkan penduduk miskin 

sebesar satu persen seperti disebut diatas adalah sebuah kepercayaan. Perlu 

dicatat bahwa pada periode sebelumnya peran kementerian sosial bahkan 

kurang diperhitungkan. Pada masa pemerintahan preksiden Abdulrahman 

Wahid kementerian sosial bahkan dibubarkan. Pada masa pemerintahan 

SBY, program kementerian sosial tidak masuk dalam program mainstrea 

program penanganan penduduk miskin. Oleh sebab itu kepercayaan pada 

periode ini wajib dijaga dengan cara bekerja keras. 

Secara organisasional kementerian sosial telah membentuk unit kerja 

khusus setingkat eselon satu untuk penanganan FM, yaitu Direktorat 

Jenderal penanganan FM (Ditjen PFM). Ditjen ini meliputi tiga direktorat  

yang fokus pada wilayah spesifik, yaitu: 1) Direktorat penanganan FM 

perkotan: 2) Direktorat penanganan FM pedesaan, dan 3) Direktorat 

penanganan FM pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara.4 

Dengan terbentuknya ditjen penugasan FM, maka kementerian sosial 

memiliki unit organisasi khusus yang fokus bekerja untuk penaganan FM. 

Dan dengan demikian diharapkan kinerja kementerian sosial secara 

keseluruhan dalam penanggulangan kemiskinan semakin optimal. 

Sementara itu, program utama kementerian sosial yang difokuskan 

secara langsung pada penurunan jumlah penduduk miskin adalah program 

pemberdayaan dan penanganan fakir miskin (P2FM). P2FM meliputi lima 

kegiatan, yaitu: 1) Pemberdayaan FM melalui KUBE. Program ini 

dilakukan melalui dana dekonsentrasi yang diinisiasi oleh instansi sosial 

                                                           
3 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 166 tentangProgram Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan. 
4 Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 20 Tahun 2015 
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Provinsi, 2) P2FM-BLPS merupakan upaya penegembangan KUBE. 

Program ini dilaksanakan melalui transfer dana langsung ke rekening 

KUBE. Sehingga mereka dapat merencanakan, melaksanakan dan 

melakukan pengawasan sendiri, 3) penguatan lembaga pembiayaan KUBE 

sebagai upaya pembinaan berkesianambungan dalam pemberdayaan FM, 4) 

Rehabilitasi sosial rumah Tidak Layak Huni  dan sarana prasarana 

lingkungan adalah untuk menciptakan rumah yang layak huni, 5) 

pendampingan.5 

Mencermati implementasi, P2FM  sampai sejauh ini tampak 

mengandalkan tiga kekuatan intervensi. Pertama, teknis pengorganisasian 

penerima manfaat program atau pendekatan kelompok yang diwujudkan 

dalam bentuk kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Haryati, 2013:26). Setiap 

KUBE beranggotakan 10 orang peserta program. Dalam perkembangannya 

KUBE digunakan beberapa program lain di lingkungan kementerian sosial, 

sehingga dikenal KUBE-FM, KUBE-KT, KUBEKMM, KUBE-LU, dan 

lainnya. KUBE kini terkesan menjadi ciri khas Program-program 

kementerian sosial. Kedua, bantuan sosial. Bantuan sosial diberikan pada 

setiap orang peserta (penerima manfaat) program sebesar Rp.2.000.000, 

yang berfungsi untuk stimulan penumbuhan usaha ekonomi produktif 

(EUP).  

Dalam pelaksanaannya, bantuan yang diterima masing masing peserta 

program dikumpulkan menjadi modal usaha bersama dalam kelompok 

(KUBE). Pengambilan keputusan dalam kelompok diselenggarakan secara 

demokratis, mulai dari pemilihan pengurus, menetapkan aturan main. 

Bantuan sosial diberikan kembali kepada KUBE yang telah tumbuh dan dan 

dinilai memiliki potensi berkembang lebih lanjut. Bantuan tahap kedua ini 

disebut juga bantuan langsung pemberdayaan sosial (disingkat BLPS) 

dengan nilai sebesar Rp.40.000.000. KUBE penerima BLPS kerap disebut 

juga KUBE-BLPS. Bantuan sosial juga diberikan untuk tujuan/stimulan 

rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) dan sarana prasarana 

lingkungan. Menurut pertahapannya, P2FM dilakukan melalui dua tahap. 

                                                           
5 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos), 2010. 
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Pertama, tahap penumbuhan. Kedua tahap pengembangan. Tahap 

penumbuhan dilakukan dengan inisiasi pemerintah daerah provinsi dengan 

dana dari pemerintah melalui mekanisme dana dekonsentrasi dari 

kementerian sosial. Peran kementerian sosial adalah mengalokasikan dana, 

menetapkn norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), monitoring dan 

evaluasi. Tahap pengembangan dilakukan melaluia apa yang dikenal 

dengan bantuan langsung pemberdayaan sosial (BLPS). Bantuan dilakukan 

melalui transfer langsung ke rekening KUBE sehingga mereka dapat 

merencanakan, melaksanakan dan melakukan pengawasan sendiri. 

Menurunkan angka kemiskinan juga merupakan salah satu prioritas 

dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Sumbawa Tahun 2016-2021. Target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 

sebesar 66.501 jiwa pada tahun 2021 dari 73.570 jiwa pada tahun 2015 atau 

rata-rata dua persen per tahun. 

Program-program terkait penanggulangan kemiskinan telah 

diprogramkan secara interen oleh masing-masing perangkat daerah yang 

mencakup empat strategi percepatan penanggulangan kemiskinan. Di 

antaranya, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, 

meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, 

pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil, serta 

mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. 

Pemerintah menerapkan beberapa kebijakan beberapa diantaranya 

yaitu kebijakan satu data dalam penanggulangan kemiskinan yang diwujudkan 

dalam basis data terpadu (BDT), yang berisi tidak hanya by name dan by 

address masyarakat miskin, bahkan profil kondisi sosial ekonominya tersedia baik 

secara individual maupun berdasarkan rumah tangga. BDT tersebut sangat penting 

agar program-program tepat sasaran. Disamping BDT, juga tengah dikembangkan 

sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) sebagai sebuah sistem yang 

mengintegrasikan berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan 

kemiskinan pada berbagai jenjang, termasuk pusat dan daerah. Proses 

pendampingan juga merupakan bentuk perhatian Pemerintah daerah dalam 

memaksimalkan program-program pemberdayaan masyarakat salah satunya 

melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 
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Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah 

satu kabupaten yang menjalankan program Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE). Lokus dari penelitian ini adalah Kecamatan Alas Kabupaten 

Sumbawa yang menjadi sasaran program KUBE. Kecamatan ini terdiri dari 

8 desa, yaitu desa luar, desa dalam, desa kalimango, desa juran alas, desa 

baru, desa marente, desa labuhan alas, dan pulau bungin. Jumlah penduduk 

pada tahun 2010 mencapai 29.417 jiwa. Jenis pekerjaan dan mata pencarian 

utama penduduk adalah petani, pedagang, peternak, karyawan, pegawai 

negeri, buruh dan wiraswasta.6  

Data kemiskinan untuk tahun 2016 mencatat angka kemiskinan Kabupaten 

Sumbawa di tahun 2016 sesuai data BPS sekitar 16,73 persen untuk kemiskinan 

makro. Dengan jumlah penduduk 441.102 jiwa. Kabupaten Sumbawa juga 

tergolong memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi, hal ini 

disebabkan oleh ketidakmampuan pasar kerja menyerap angkatan kerja 

yang tersedia. 

Gambar 1.1 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten 

Sumbawa Tahun 2018 (Persen) 

 

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa 

 

Menurut lapangan usaha, sektor pertanian masih menempati urutan 

pertama dalam menyerap tenaga kerja yaitu mencapai 52,72 persen yang 

didominasi oleh tenaga kerja laki-laki. Sektor perdagangan, rumah makan 

dan jasa akomodasi urutan kedua sebesar 17,72 persen. 

Gambar 1.2 Grafik Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan 

Pekerjaan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 

                                                           
6 Sumbawakab.go.id 
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Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa 

 

Maka menjadi wajar ketika bentuk usaha yang banyak dijalankan oleh 

KUBE di Kabupaten Sumbawa khususnya di Kecamatan Alas seputar 

bidang pertanian/peternakan, dan juga perdagangan. Fenomena yang terjadi 

adalah selama berjalannya program ini, belum terlihat adaya upaya 

perkembangan. Itu terlihat dari berbagai permasalahan di kelompok usaha 

bersama (KUBE) di Kecamatan Alas, diantaranya seperti beberapa KUBE 

yang dibentuk dengan beraneka jenis usaha, namun usaha tersebut semakin 

lama semakin berkurang dan sampai tidak aktif lagi.  

Seharusya selain di dukung dengan sumber daya alam seperti sumber 

daya alam pertanian dan peternakan, kemudian berbagai bantuan berupa 

dana, alat produksi dari dinas sosial kabupaten sumbawa, KUBE di 

Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa mampu memanfaatkanya, namun 

yang terjadi belum adanya perkembangan. Tercatat ada 17 Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) di Kecamatan Alas yang menerima bantuan modal usaha 

dari Kementerian Sosial yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten 

Sumbawa.  

Maka persoalan menarik yang hendak dan perlu dibahas adalah sejauh 

mana efektifitas KUBE sebagai salah satu program unggulan Kementerian 

Sosial dalam penaganan fakir miskin. Hal tersebut perlu dan mendesak 

untuk dibahas mengingat begitu pentingnya tugas yang diemban oleh 

kementerian sosial dalam penanganan Fakir Miskin. 

Pada tahun 2011, P2FM-KUBE dipersoalkan secara serius oleh 

Bappenas. Ketika itu program ini bahkan sempat diancam tidak diberikan 

alokasi dana (Marzuki, 2018:8). Ancaman tersebut disampaikan karena 
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penanganan fakir miskin dengan atau melalui KUBE dinilai memiliki 

banyak persoalan mendasar (tidak Efektif). Bappenas mengungkapkan bukti 

berupa hasil Spot Chek di kota malang, kota kendari da kabupaten pasuruan 

yang menunjukkan bahwa KUBE tidak efektif (Bambang Nugroho, 

2013:32) 

Empat tahun setelah itu,pada bulan mei 2015, diektorat jederal 

pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir Miskin (Ditjen Daysos dan FK) 

melakukan pengecekan (monitoring dan evaluasi). Program pemberdayaan 

dan penanggulangan kemiskinan di kabupaten katingan, Provinsi 

kalimantan Tengah. Hasilnya menunjukkan program belum cukup atau 

bahkan tidak efektif. Dari 10 kube yang dibangun pada tahun anggaran 2014 

di dua desa di kecamatan senaman mantike yang menjadi sampel evaluasi 

ternyata tidak satu KUBE pun yang berhasil (Anwar Sitepu, 2015:16). 

Hasil penelitian dari puslitbang kesos juga dilakukan pada tahun 2009 

atau dua tahu sebelum Bappenas melontarkan kritik keras (Suradi dan 

Mujiadi, 2009:13) yang melakukan evaluasi KUBE-BLPS di tiga provinsi 

(Kalimantan Barat, Lampung, Sulawesi Utara dan Jawa Timur) menemukan 

bahwa tidak ada satu KUBE pun yang masih memiliki asset dari bantuan 

modal usaha yang diberikan sebelumnya. Pada umumnya asset mereka dari 

KUBE dari bantuan sebelumnya sudah tidak ada lagi. Dari seluruh sasaran 

penelitian, 65 persen KUBE tidak memiliki asset lagi. Sebagian lain masih 

memiliki asset namun sudah tidak dapat dijadikan barang modal karena 

rusak. 

Walaupun tidak dapat digeneralisasi secara nasional, akan tetapi hasil 

penemuan beerapa pihak yang melakukan pengecekan KUBE di wilayah 

dan waktu berbeda seperti dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa 

penaganan fakir miskin yang dilakukan melalui KUBE ternyata belum 

memperoleh kemajuan signifikan. Seyogiyanya, setelah tim puslitbang 

kesos mengungkapkan hasil temuannya pada tahun 2009, pelaksanaan 

P2FM di perbaikan serius. Dalam kenyataannya, pada tahun 2011, ketika 

Bappenas melakukan spotchek di tiga lokasi, ternyata hasilnya masih sangat 

mngecewakan, hingga Bappenas pada saat itu memberi peringatan keras. 
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Tmuan dirjen dayasos dan FK seperti pada kasus KUBE di kecamatan 

sanaman mantikel, kabupaten katingan provinsi kalimantan tengah pada 

tahun 2015, menunjukkkan bahwa pelaksanaan P2FM melalui KUBE masih 

sangat memperihatinkan, usaha ekonomi yang dibangun tidak dapat eksis. 

Artinya KUBE tidak efektis, usaha ekonomi yang dibangun tidak dapat 

bertahan. Lebih jauh, hal itu berarti tujuan program meningkatkan 

penghasilan keluarga Fakir Miskin belum berhasil diwujudkan.  

Situasi demikian sangat mencemaskan terlebih karena P2FM-KUBE 

hingga sejauh ini merupakan satu-satunya program yang diandalkan 

kementerian sosoial untuk melaksanakan tugas merealisasikan target 

penurunan jumlah penduduk miskin. Penulis melihat bahwa program 

pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) sangat penting dalam meningkatkan pembangunan desa khususnya 

pemberdayaan bagi masyarakat miskin di desa. Namun demikian, belum 

diketahui secara jelas bahwa apakah program KUBE ini mampu berjalan 

efektif atau tidak. Brdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan judul “Efektifitas program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan 

Alas Kabupaten Sumbawa”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang, maka masalah yang 

akan diteliti adalah tentang “bagaimana efektivitas program Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Alas 

Kabupaten Sumbawa?”. 

 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk “mengetahui bagaimana efektivitas program 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam pengentasan kemiskinan di 

Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa”. 
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D. Manfaat Penelitian 

Secara umum ada dua manfaat yang dapat diperoleh dari hasil 

penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang 

program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terkait dengan efektivitas 

program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam mengentaskan 

kemiskinan Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian ini 

diharapkan mendukung teori yang ada sebelumnya, sehingga dapat 

mendorong atau bahkan penelitian berikutnya serta sebagai masukan 

dan koreksi bgi penelitian lain yang berkaitan dengan masalah penelitian 

ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kelompok usaha bersama (KUBE), penelitian ini diharapkan 

berguian dalam memberikan masukan bagi masyarakat khusunya 

yng berada pada garis kemiskinan, serta diharapkan dapat membentu 

memberikan informasi yang berarti bagi kemajuan anggotanya. 

Diharapkan juga dapat memberikan sumbangan yang positif 

tercapainya hasil yag diinginkan. Dapat pula dijadikan pertimbangan 

untuk kemajuan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 

b. Bagi Masyarakat Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa, diharapkan 

dapat dijadiakan sarana penyebarluasan informasi mengenai peran 

dan kegiatanyang dilakukakan program Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) teutama dalam bidang pengembangan keterampilan untuk 

menangani kemiskinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa 

menjadi sarana untuk mengajak masyarakat mendukung kegiatan 

yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama (KUBE) 

c. Bagi peneliti, peneliti mendapatkan pengetahian mengenai 

efektifitas mengenai program kelompok usaha bersama (KUBE) 

dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Alas  Kabupaten 

Sumbawa. Dapat dijadikan sarana belajar dalam mengungkapkan 

permasalaha secara ilmiah. 
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E. Definisi konseptual  

Definisi konseptual menguraikan beberapa istilah terkait dengan judul 

penelitian yang diangkat, diantaranya sebagai berikut : 

1. Efektifitas  

Pada daarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan. Soejono Soekanto (1986:25) mengemukakan bahwa 

efektivitas bersal dari kata effectivies yang berarti taraf sampai atau 

sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan.  

  Dunn (2000:429) menerangkan bahwa efektifitas (effectiveness) 

berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang 

diharapkan, atau mecapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efktifitas 

yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas terlaris selalu diukur 

dengan unit produksi atau layanan atau nilai moneternya. Selanjutnya, 

Dunn (2000 : 601) menambahkan bahwa efektifitas merupakan kriteria 

evaluasi yang mempertanyakan apakah hasil yang diinginkan telah 

tercapai.  

Berdasarkan pengertian evektivitas yang telah dijelaskan diatas, 

maka dalam penelitian ini daat disimpukan bahwa efektifitas iartikan 

sbagai tercapainya sasaran., tujuan atau hasil kegiatan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas merupakan 

perbandingan antara hasil dengan apa yang ditentukan sebelumnya. 

Efektivitas terkait dengan pencapaian atau hasil dari program kelompok 

usaha bersama. 

2. Kelompok Usaha Bersama 

Definisi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Haryati 

Roebyantho (2011) adalah kelopok usaha binaan kementerian sosial 

republik indonesia  yang dibentuk dari beberapa keluarga binaan sosial 

(KBS) untuk melaksanakan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 

dan Usaha kesejahteraan Sosial (UKS) dalam rangka kemandairian 

usaha untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. 
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Selanjutnya definisi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam 

Basuki (2012) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir 

miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya 

sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan yanglain, dan tinggal 

dalam satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan 

produktifvitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang harmonis, 

memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang 

dialaminya, dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama. 

3. Kemiskinan 

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang 

disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas atau 

bahkan sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam 

kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya 

posisi tawar ( bargining) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi 

serta sura,mnya masa depan bangsa dan negara. Dalam segala bidang 

selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi 

dengan kondisi masyarakat sekitarnya (dalam Azzi Djannata dan 

Atmanti, 2011). 

Kemiskinan seperti diungkapkan Suparlan (1994) dalam Astika 

(2010), dinyatakan sebagai suatu keadaan kekurangan harta atau benda 

berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang. Akibat 

dari kekurangan harta tersebut, maka seseorang atau sekelompok orang 

itu merasa kurang mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan hidupnya 

sebagaimana layaknya. Kekurang mampuan  tersebut mungkin hanya 

pada tingkat kebutuhan-kebutuhan budaya (adat, upacara-upacara, 

moral, dan etika), atau pada tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan 

sosial (pendidikan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama) atau 

pad tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar (makan, 

minum, berpakaian, bertempat tinggal, kesehatan dan sebagainya). 

4. Pemberdayaan masyarakat 

Menurut Nyoman Sumaryadi (2005:26) dalam bukunya yang 

berjudul Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan 
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masyarakat, menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah kata yang 

bersifat emotif dan menarik bagi beberapa orang. Sementara ada 

beberapa orang dengan beragam alasan tidak menyukai kata ini. Orang 

tertarik kepadanya karena ia tampaknya menawarkan sesuatuyang pada 

saat sekarang tidak ada, tetapi mampu mengubah kehidupannya. Kata 

ini mengandung ide bahwa orang berada pada sebuah pengendalian diri 

sendiri dan lingkungan mereka yang memperluas kemampuan dan 

wawasan mereka, dan mengevaluasi diri sendiri sampai pada tingkat 

prestasi dan kepuasan yang lebih besar. 

 

F. Definisi operasional 

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan 

informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variable. 

Mengingat dalam penelitian ini akan mengukur efektivitas suatu program 

yang dijalankan oleh organisasi, maka penting untuk menentukan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Kriteria untuk mengukur 

efektivitas suatu organisasi menggunakan Pendekatan Proses (process 

approach) oleh Martani dan Lubis (1987:55). 

Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh 

mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal 

atau mekanisme organisasi. Dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengukur efektivitas semua kegiatan proses internal atau mekanisme 

organisasi dalam tahapan pelaksanaan program KUBE. Pendekatan proses 

menganggap efektivitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan organisasi 

internal yaitu kegiatan dan proses internal organisasi yang berjalan dengan 

lancar. Beberapa aspek pendukung yang diambil untuk mengukur 

efektivitas program Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Alas 

Kabupaten Sumbawa adalah: 

1. Proses sosialisasi program KUBE kepada masyarakat 

2. Kelompok sasaran KUBE 

3. Bantuan dana/anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan program 

KUBE 
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4. Kesesuaian jenis usaha dengan bentuk bantuan modal usaha yang 

disalurkan 

5. Penyaluran bantuan modal usaha kepada masyarakat yang 

mengikuti program KUBE 

6. Penyuluhan keterampilan berusaha bagi masyarakat yang menjadi 

anggota KUBE 

7. Tahapan seleksi pendamping dan proses pendampingan bagi KUBE 

yang terbentuk 

 

G. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

membicarakan atau membahas  tentang cara-cara melaksanakan penelitian 

berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah yang diteliti 

kebenarannya. 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif. Penulis menggunakan 

pendekatan kualitatif karena dinilai tepat diguanakan dalam penelitian 

ini. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyidikan 

untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan 

gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan 

pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar 

alamiah.7 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. 

Peneliti memilih jenis penelitian ini karena dapat digunakan untuk 

meneliti status sekelompok manusia suatu objek, kondisi atau peristiawa 

pada masa sekarang. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-

masalah dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tntang 

hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta 

prosese-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh pengaruh dari 

suatu fenomena.8 

                                                           
7 Silalahi, Uber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama. Hal: 77. 
8 Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal: 43. 
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2. Lokasi penelitian 

Penelitian inimengambil lokasi di kecamatan Alas kabupaten 

Sumbawa dan dinas sosial Kabupaten Sumbawa. Lokasi ini dijadikan 

tempat penelitian karena beberapa alasan, yaitu: 

a. Kecamatan Alas merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Sumbawa yang menjalankan program Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE). 

b. Dinas Sosial merupakan instansi yang mengelolah dan sekaligus 

bertanggung jawab terhadap program kelompok usaha bersama 

(KUBE di Kabupaten Sumbawa) 

3. Subjek penelitian 

Penentuan subjek penelitian yaitu dengan menggunakan teknik 

Purposive , dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan 

atas strata, random atau daerah, tetapi didaarkan atas tujuan tertentu. 

Teknik ini diambil peneliti karna dianggap sesuai dengan jenis 

penelitian yang dilakukan. 

Penelitian subjek berdasarkan yang mengetahui tentang 

infiormasi yang dibutuhkan peneliti, dan dapat mewakili dari sumber-

sumber yang dibutuhkan untuk penelitian. Adapun kriteria-kriteria yang 

ditentukan oleh peneliti sebagai berikut : 

a. Piha yang berada di dinas sosial mengetahui tentang informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. 

b. Beberapa subjek penelitian berada di Kecamatan Alas Kabupaten 

Sumbawa. 

c. Bersedia dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

peneliti. 

d. Merasakan model program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 

4. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting 

dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang dikumpulkan 

digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif dan untuk menguji 

hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan data adalah prosedur 
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yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperluakan. 

Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah 

penelitian yang ingin dipecahkan.9 Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut : 

a. Observasi 

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau fdengan 

pengamatan langsung adalah cara penganbilan data dengan 

menggunakan mata, tanpa bada pertolongan alat standar lain untuk 

keperluan tersebut. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. 

Parailmuan hanya dapat bekerja brdasarkan data, yaitu fata 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.10 Hal 

ini untuk memepermudah peneliti dalam melakukan penelitian. 

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan 

mengamati secara langsung program Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) yang dijalankan di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus di teliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-

hal dari responden yang lebih mendalam.11 Dalam hal ini, peneliti 

lebih menggunakan pelaksanaan wawancara dengan face to face 

interview, yaitu peneliti melakukan wawancara secara langsung 

dengan bertatap muka dengan subjek untuk dapat memudahkan 

dalam pencarian informasi, penggalian data dan bisa menjadi salah 

satu cara yang mudah dalam menjawab rumusan masalah dari 

penelitian ini. 

                                                           
9 Nazir, Ibid, hlm 174. 
10 Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta. Hal. 

226. 
11 Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta. Hal. 

231. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang.12 Teknik ini digunakan sebagai 

pelengkap dalam pengumpulan data dari hasil observasi dan 

wawacara yang berguna untuk hasil penelitian. Sebelum melakukan 

observasi, peneliti terlebih dahulu mencari referensi melalui buku, 

jurnal, artikel di internet, serta sumber lainnya yang dianggap 

relevan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan 

dokumentasi sebagai salah satu data atau bukti untuk mengetahui 

metode penyelenggaraan program kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) yang dijalankan di kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. 

5. Teknik analisis data 

Dalam penelitian kualitatif, analisa data dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 

interaktif yang dirasa cocok untuk diguanakan dalam model metode 

penelitian deskriptif, karena kegiatan yang dilakukan dalam penelitian 

kualitatif dilakukan secara terus menerus, sampai memperoleh data 

yang dirasa sesuai dan memuaskan yaitu penelitian yng dilskuksn di 

kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa dan Dinas sosial Kabupaten 

Sumbawa. 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis 

data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.13 Proses 

pengumpulan data dilakukan saat pra penelitian dan pada saat 

penelitian. Pada kegiatan ini tidak ada waktu secara spesifik untuk 

menentukan batas akhir dari pengumpulan data di lapangan, karena 

pengumpulan data-data akan selalu dilakukan dan dibutuhkan saat 

                                                           
12 Sugiyono, Ibid, hlm 240. 
13 Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Hal. 70 
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penelitian berlangsung. Sebagaimana yang telah disampaikan 

peneliti di sebelumnya bahwa pengumpulan data yang dilakukan 

melalui observasi langsung, melakukan wawancara dengan 

informan membuat dokumentasi dan membuat catatan di lapangan.  

b. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu 

dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

simpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi. 

c. Penyajian Data 

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data 

dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta 

memberikan tindakan. 

d. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak 

peneliti menyususn pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, 

konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. 


