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ABSTRAK 

Melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan 

masyarakat di daerah dituntut untuk lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung 

jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Kabupaten 

Lingga di Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis dalam 

pengembangan perekonomian daerah dimasa mendatang. Namun potensi sumber 

daya alam tersebut belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan dan diolah dengan 

tepat dan optimal oleh masyarakatnya. Secara khusus upaya pemerintah daerah 

Kabupaten Lingga untuk memajukan daerahnya  salah satunya melalui pemberian 

dana hibah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang disalurkan ke tiap-

tiap Kecamatan.  

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bersifat 

Kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. 

Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis 

menggunakan teknik Analisa Deskriptif Kualitatif.  

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Fungsi Pemerintah Daerah 

dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lingga (Studi pada Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Lingga) untuk Aspek Pemberdayaan pada 

dimensi Psikologis pada Level Personal dan Masyarakat adalah berhasil, 

sedangkan untuk Pemberdayaan pada dimensi Struktural pada Level Pesonal dan 

Masyarakat adalah belum berhasil, dan dapat disimpulkan bahwa Fungsi 

Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lingga belum 

berhasil dikarenakan minimnya SDM masyarakat dan kurangnya perhatian 

pemerintah dalam mengontrol perkembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penuis memberikan saran 

yaitu, untuk meningkatkan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan 

Masyarakat di Kabupaten Lingga (Studi pada Kelompok Usaha bersama (KUBE) 

di Kecamatan Lingga adalah perlunya dilakukan Pelatihan Pengembangan Usaha 

KUBE, harus dibuat Kebijakan untuk pengembalian dana didalam KUBE,  harus 

dibentuk media pemasaran produk KUBE, dan perlu dibuat produk unggulan di 

setiap Desa masing-masing. 

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, KUBE 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

In Undang-undang No. 32 tahun 2004, local governments and 

communities are required to be more empowered once given greater 

responsibility to accelerate the pace of regional development. Kabupaten Lingga 

di Provinsi Kepulauan Riau as a very strategic position in the development of the 

regional economy in the future. But the natural resources are yet to be fully 

exploited and processed appropriately and optimally by society. In particular, 

local government efforts Kabupaten Lingga one to develop the region through the 

provision of grants to Kelompok Usaha Bersama (KUBE) which is distributed to 

each district. 

The research methods used by the author is to be qualitative, the research 

procedure that produces descriptive data in the form of words written or spoken 

of the people and behaviors that can be observed. While to analyze the collected 

data, the writer used descriptive qualitative analysis techniques. 

The result obtained is that the function of Local Government in 

Community Empowerment in Kabupaten Lingga (Studi pada Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) di Kecamatan Lingga) dimension to the Psychological Aspects 

of Empowerment in Personal and Community Level is successful, whereas for 

Structural Empowerment on the Level dimensions Pesonal and Society is not 

successful, and it can be concluded that the function of local government in 

community development in Kabupaten Lingga have not been successful due to the 

lack SDM society and the lack of government attention in controlling the 

development of Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 

Based on these results, it penuis provide advice that is, to improve the 

function of Local Government in Community Empowerment in Kabupaten Lingga 

(Studi pada Kelompok Usaha bersama (KUBE) di Kecamatan Lingga Training is 

a need for Business Development KUBE, Policy should be made for a refund 

within KUBE, have established marketing media products KUBE, and have made 

a superior product in every village, respectively. 

Keywords: Community Empowerment, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 
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FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT DI KABUPATEN LINGGA 

(STUDI PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI  

 KECAMATAN LINGGA) 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang 

luas kepada pemerintah daerah 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 diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab 

yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. 

Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi yang 

sangat strategis dalam pengembangan perekonomian daerah dimasa mendatang. 

Disamping pula memiliki sumber daya alam yang potensial untuk peningkatan 

perekonomian masyarakatnya, terutama dari sektor perikanan/ kelautan dan 

perkebunan (sebagian besar tanah di  Lingga merupakan kawasan hutan, dan 

perkebunan sagu, selebihnya adalah tegalan dan tanah perkarangan/ bangunan 

perumahan.  

Ketika kita melihat dari kenyataan di Kabupaten Lingga, potensi sumber 

daya alam yang banyak tersebut belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan dan 



 

 

 

diolah dengan tepat dan optimal oleh masyarakatnya. Masih banyak penduduk 

yang mengandalkan mata pencarian sebagai nelayan tradisional dan petani 

penggarap ladang. Padahal telah banyak program pemerintah yang dianggarkan 

tidak sedikit, dan dijalankan untuk kemajuan daerah-daerah di Indonesia. Namun 

belum banyak tampak terjadi perubahan yang signifikan untuk masyarakat di 

daerah ini. 

Karenanya diperlukan upaya yang lebih efektif untuk dapat memajukan 

dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat di daerah ini. Hal inilah yang 

membuat fungsi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakatnya lebih menonjol 

sebagai negara berkembang. Arti penting pemberdayaan tidak dapat dielakkan 

lagi bagi negara kita. Namun bentuk pemberdayaan yang tepat dan efektif untuk 

masing-masing masyarakat tentu saja berbeda, dengan memperhatikan dari kultur 

budaya masyarakat setempat serta potensi kemampuan masyarakat dan potensi 

sumber daya yang ada di daerah tersebut. Hal ini yang terkadang menjadi kendala 

dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Dana yang telah 

pemerintah keluarkan terkadang tidak tepat sasaran dan justru belum mampu 

membuat masyarakat yang diberdayakan untuk keluar dari ketidakberdayaannya, 

baik dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial maupun dari keberdayaan politik 

sekalipun. 

Secara khusus upaya pemerintah daerah Kabupaten Lingga untuk 

memajukan daerahnya yang tampak dan sedang berjalan saat ini diantaranya 

program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana hibah 

kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang disalurkan ke tiap-tiap 



 

 

 

Kecamatan. Peran pemerintah daerah dalam hal ini yang diwakili oleh pemerintah 

Kecamatan dan Dinas Sosial.  

Salah satu lokus dalam penelitian ini adalah Kecamatan Lingga yang 

memiliki 12 (Duabelas) KUBE dengan enam jenis usaha yang berbeda. Untuk 

lebih jelas, tabel I.1 berikut ini akan memaparkannya secara lebih terperinci. 

Tabel I.1. 

KUBE Kecamatan Lingga Tahun Anggaran 2012 

NO 
NAMA DESA/ 

KELURAHAN 
NAMA KUBE JENIS USAHA 

1. Desa Pekaka Tanjung Naboi nelayan perikanan laut 

2. Desa Pekaka Pulau Burung nelayan perikanan laut 

3. Desa Pekaka Kreatif Mandiri kelompok penjahit 

4. Desa Sungai Pinang Laut Selatan nelayan perikanan laut 

5. Desa Selayar Selayar I nelayan perikanan laut 

6. Desa Selayar Selayar II ternak ayam 

7. Desa Bukit Langkap Ternak Langkap ternak itik 

8. Desa Keton Gapoktan pertanian 

9. Desa Keton Keton Bersatu ternak itik 

10. Kelurahan Daik Lingga Mandiri ternak ayam 

11. Kelurahan Daik Usaha Kita pembuatan kue 

12. Desa Kerandin Udang Pantai nelayan perikanan laut 

Sumber: Kantor Kecamatan Lingga, 2012 

Tujuan diberikannya dana kepada KUBE pada dasarnya adalah untuk 

meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dan menjadi suntikan motivasi 

bagi anggota masyarakat lainnya untuk berwirausaha dengan mengembangkan 

potensi dan kemampuan yang dimiliki mereka, untuk lebih berdaya, tanpa terus 

menerus mengharapkan uluran bantuan dari pemerintah. Namun pada 

kenyataannya, sebagian KUBE tidak memanfaatkan dana yang diberikan untuk 

pengembangan usahanya, tetapi justru dipakai untuk membiayai kehidupan 

sehari-hari.   



 

 

 

Hal ini bisa mengindikasikan bahwa sasaran pemberdayaan belum tepat. 

Adapun fungsi pemerintah juga dinilai belum optimal, karena disamping dana 

yang diberikan adalah berbentuk dana hibah, yakni tanpa kewajiban 

mengembalikan oleh KUBE dan tidak ada pantauan ataupun monitoring dalam 

penggunaan dana tersebut oleh pemerintah. Tugas pemerintah melalui Dinas 

Sosial dan pemerintah Kecamatan hanya sebagai pendamping.  

Seharusnya ada bentuk pemberdayaan lain yang lebih tepat, tidak dengan 

pemberian dana bantuan usaha, namun lebih kepada pelatihan usaha, promosi 

hasil usaha ke luar daerah, dan perbaikan fasilitas dan akses sosial ekonomi 

masyarakat terlebih dahulu. Oleh karena masih banyak fasilitas serta sarana dan 

prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk yang masih minim, 

seperti akses jalan raya maupun jalan antar desa yang masih banyak yang belum 

layak dan nyaman. Alat transportasi laut sebagai penghubung antar pulau yang 

menjadi bagian dari wilayah kecamatan Lingga yang jumlahnya ada 7 (tujuh) 

pulau. Sehingga terkesan masyarakat di daerah tersebut masih sulit untuk 

bekembang mapan dan sejahtera.  

Beberapa hal tersebut menimbulkan ketertarikan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut, terutama tentang upaya aparatur pemerintah daerah dalam 

menjalankan fungsi pemberdayaan terhadap masyarakat di kecamatan Lingga. 

Sehingga fokus penelitian ini diberi judul: 

“Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di 

Kabupaten Lingga (Studi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di 

Kecamatan Lingga)” 



 

 

 

1. Perumusan Masalah 

Merujuk dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan 

terdahulu yang terjadi di lokus penelitian yakni Kecamatan Lingga, maka pada 

penelitian ini perumusan masalah yang akan dicari jawabannya adalah sebagai 

berikut: 

“Bagaimana Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan 

Masyarakat di Kabupaten Lingga (Studi pada Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) di Kecamatan Lingga ?” 

2. Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan fungsi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di 

Kecamatan Lingga, khususnya dalam pemberdayaan KUBE di Kecamatan 

Lingga. 

2. Menemukan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat fungsi 

pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, khususnya dalam 

pemberdayaan KUBE di Kecamatan Lingga.  

3. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada fokus dan lokus 

masalah fungsi pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat Kabupaten 

Lingga khususnya pada pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di 

Kecamatan Lingga. Hal ini karena sangat banyaknya program pemberdayaan yang 



 

 

 

dibuat pemerintah dalam mendukung fungsi pemerintah untuk mensejahterakan 

rakyatnya, maka penelitian ini perlu ada pembatasan pembahasan. 

4. Metode Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif, menurut 

Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong (2001:3) bahwa penelitian 

kualitatif adalah : “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati”.  

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lingga, oleh karena lokasi 

penelitian ini memiliki wilayah yang luas, sumber daya alam yang beragam dan 

banyak, serta  dan kultur budaya yang kental dengan adat melayu (menjadi Bunda 

Tanah Melayu), pada kenyataannya jika melihat dari beberapa aspek sosial dan 

ekonomi kesejahteraan mereka belum merata.  

Pada penelitian ini, yang menjadi informan penelitian adalah perwakilan  

anggota KUBE yang berjumlah 12 (duabelas) orang dari 12 (duabelas) KUBE,  

Camat Lingga, petugas pendamping dari Dinas Sosial Kabupaten Lingga, Kepala 

Bidang Ekonomi dan Pembangunan di  Kecamatan Lingga dan petugas 

pendamping dari Kecamatan Lingga. Sedangkan informan Kunci (Key Informan) 

adalah Kepala Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial.  

Agar pemilihan informan lebih representatif, maka penelitian ini 

menggunakan teknik purpossive. Sebagaimana Sugiyono (2005:85) 

mengemukakan sampling purposive adalah : Teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Pemilihan sampel dengan teknik purposive sampling, 



 

 

 

dengan tujuan agar sampel yang dipilih dapat relevan dengan rancangan 

penelitian.  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi 

Merupakan instrumen pengumpulan data yang digunakan dengan cara 

melakukan pengamatan yang dilakukan terhadap suatu benda, 

keadaan, kondisi, situasi, kegiatan, proses ataupun penampilan tingkah 

laku orang. Alat pengumpul data yang dipergunakan adalah panduan 

observasi atau semacam daftar check list yaitu daftar yang berisikan 

catatan-catatan yang bertujuan untuk memberi masukan informasi 

awal mengenai masalah yang diteliti. 

a. Wawancara  

Adalah suatu teknik yang dipakai untuk memperoleh data melalui 

tanya jawab langsung dengan informan. Alat ataupun instrumen yang 

dipergunakan adalah berupa panduan ataupun pedoman wawancara 

yang terstruktur, artinya serangkaian pertanyaan yang dirancang 

berdasarkan dimensi dan indikator penelitian tetang pemberdayaan 

masyarakat. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi, yakni dengan mencari sejumlah informasi tentang 

aktivitas pemberdayaan masyarakat Lingga yang dilakukan 

pemerintah di tingkat kecamatan dari sumber sumber berupa 

dokumen-dokumen tertulis seperti rekap data laporan kegiatan 



 

 

 

pemberdayaan, peraturan daerah, program-program pemberdayaan di 

tingkat kecamatan, literatur, hasil rekaman, gambar-gambar ataupun 

matriks, grafik, dan sebagainya yang mendukung.  

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa Deskriptif 

Kualitatif. Analisa data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan documentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain. Adapun Proses analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan, yaitu : 

1. Reduksi data 

2. Penyajian data 

3. Menarik kesimpulan 

 

B. LANDASAN TEORI 

a. Pemerintahan 

Konsep pemerintah didefinisikan oleh Istianto (2009:25) adalah: 

merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari 

pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin di kutip Istianto (2009:25) bahwa: 

Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia 

harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi 

pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, 

menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diingini secara samar-samar 

oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam 

kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar. 

 



 

 

 

Pemerintahan secara sempit dan dapat dikebiri sebagaimana yang 

dijelaskan di dalam Ndraha (2005:57) bahwa:  

“Pemerintahan adalah kegiatan pemerintah” saja, sehingga apapun yang 

dilakukan oleh pemerintah, itulah pemerintahan. Dari fenomena itu 

dikonstruksi semboyan-semboyan seperti “Sabdo pandito ratu,” “King can 

do no wrong,” atau “Power lies beyond moral judgment,” dan kemudian 

“mikul duwur, mendhem jero.”  

 

Adapun definisi pemerintahan dalam arti luas menurut Finer (1960:7) 

adalah politics plus administration (“pemerintahan adalah politik ditambah 

administrasi”) Sedangkan menurut Zamhir Islamie, S. Pamudji dan S. Moertono 

dalam Ndraha (2005:35) mendefinisikan pemerintahan sebagai “segala-bangunan-

bangunan politik dimana dan dengan mana terjadi proses pemecahan problem 

bersama dari masyarakat politik melalui pengambilan dan pelaksanaan desisi yang 

mempunyai otoritas (wibawa)...” 

 

b. Fungsi Pemerintahan 

Menurut Van Vollenhoven (1934) dikutip Salam (2002:33) bahwa 

pemerintah dibagi menjadi empat fungsi yaitu: 

1) Fungsi bestuur atau pemerintahan dalam arti sempit; 

2) Fungsi preventive rechtszorg (pencegahan timbulnya pelanggaran-

pelanggaran terhadap tata tertib hukum dalam usahanya untuk 

memelihara tata tertib masyarakat; 

3) Fungsi peradilan, yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam 

negara; dan 

4) Fungsi regeling yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan umum 

dalam negara. 

 

Beberapa pendapat tentang fungsi pemerintahan di dalam Istianto 

(2009:27) adalah sebagai berikut: 



 

 

 

Pendapat Lemaire (1970) yang oleh Djokosoentono (2002) disebut sebagai 

Pancapraja adalah: 1) Fungsi Bestuurzorg, melaksanakan kesejahteraan 

umum; 2) Fungsi Bestuur menjalankan undang-undang; 3) Fungsi 

Kepolisian; 4) Fungsi Mengadili; 5) Fungsi membuat Peraturan. 

Sedangkan menurut Donner (1953), fungsi pemerintahan dibagi menjadi 

dua bagian yaitu: 1) Fungsi Politik (pembuat peraturan); dan 2) Fungsi 

Administrasi (pelaksanaan peraturan). Kedua fungsi ini merupakan fungsi 

utama bagi pemerintah, dalam artian bahwa pemerintah sebagai eksekutif.    

Menurut Ryaas Rasyid dalam Ndraha (2005:58) menjelaskan bahwa: 

“ada tiga fungsi hakiki pemerintahan, yaitu pelayanan (service) pemberdayaan 

(empowerment), dan pembangunan (developement)...Beranjak dari ketentuan itu, 

orang membedakan pemerintahan dengan pembangunan dan pembinaan 

masyarakat.” Sedangkan Ndraha menyanggah pendapat tersebut dan menyatakan 

bahwa: 

...fungsi pembangunan itu tidaklah hakiki, tetapi khas di dunia ketiga...Di 

samping itu, pembangunan sebagai fungsi pemerintahan di negara 

berkembang juga sesungguhnya diharapkan hanya bersifat sementara, 

tidak untuk selamanya...Jadi pada prinsipnya, pembangunan bukan fungsi 

pemerintahan, tetapi fungsi ekonomi.”   

Adapun fungsi hakiki pemerintah selanjutnya adalah fungsi pelayanan, 

sebagaimana dijelaskan dalam Ndraha (2005:68): 

“...layanan sebagai output pelayanan mengandung dua arti: sebagai jasa 

(komoditi dalam arti luas) dan sebagai seni (cara). Komoditi dalam arti 

luas meliputi komoditi yang dijual (layanan publik, dengan tarif semurah 

mungkin dan dapat diprivatisasi) maupun yang tidak dijual beli (layanan 

civil, layanan nonprice). Sebagai seni, layanan itu terbentuk sebagai 

upaya aktor atau artis pemerintahan untuk mengefektifkan kegiatan atau 

pelayanannya sesuai dengan kondisi orang, makhluk atau lingkungan 

yang dilayani, yang bagaimana sekalipun. Oleh sebab itu aktor atau artis 

harus benar-benar berkualitas, kreatif, inovatif, proaktif dan berfikir 

positif.”  

 

 

 

c. Pemberdayaan 



 

 

 

Konsep pemberdayaan dijelaskan oleh Agustino (2007:197) bahwa: 

Secara teoritik merupakan sebuah (konsep) gerakan perlawanan pembangunan 

alternatif terhadap hegemoni konsep pembangunan developmentalisme, tepatnya 

modernisasi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Pranarka (1996) dikutip 

Sedarmayanti (2003:60) mengutarakan bahwa:  

Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa dengan 

aliran-aliran pada paruh kedua abad ke 20, yang dewasa ini banyak dikenal 

sebagai aliran post modernisme, dengan titik berat sikap dan pendapat 

yang orientasinya adalah anti sistem, anti struktur dan anti determinisme, 

yang diaplikasikan kepada dunia kekuasaan.  

 

Lebih lanjut Paul (1987) dalam Sedarmayanti (2003:60) menyatakan pula 

bahwa:  

Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (equitable sharing 

of power) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan 

kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap 

“proses dan hasil-hasil pembangunan”. Dari perspektif lingkungan, 

pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya 

alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan.  

Sebagaimana dijelaskan oleh Ndraha (2005:67) meskipun sangat dekat 

dengan pendekatan kybernologi sebagai ilmu yang berawal dari manusia dan 

berakhir pula pada manusia, tetapi dilihat dari sudut metodologi dan praksis, 

adalah mustahil mengukur konsep seabstrak definisi di atas.  Maka diperlukan 

upaya untuk mengembangkan konsep merancang strategi kebijakan 

pemberdayaan masyarakat ke depan, antara lain: 

1. Mempelajari sejarah terbentuknya konsep pemberdayaan.  

2. Mempelajari konsep dan teori pemberdayaan masyarakat sebagai 

bagian Kybernologi. 

3. Mengidentifikasi bidang-bidang pemberdayaan dan tujuan 

pemberdayaan tiap bidang yang bersangkutan, sekaligus definisinya 

masing-masing. 

4. Mempelajari proses pemberdayaan: input, throughput, output, outcome, 

dan feedback-nya. 



 

 

 

5. Mempelajari metodologi pemberdayaan masyarakat. 

6. Mempelajari kebijakan pemberdayaan masyarakat, khususnya 

Community Development, dengan strategi implementasinya. 

7. Menghidupkan kembali Community Developement sebagai sebuah body 

of knowledge, sebuah bahan pembelajaran, sebuah metodologi, 

kebijakan, dan program. 

Kemudian Gunawan Sumodiningrat (1996) mengemukakan bahwa: 

Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat-dalam keseluruhan rangkaian 

penyusunan program-program pembangunan, perlu diyakini oleh aparatur 

pemerintah (daerah) sebagai strategi yang tepat untuk menggalang 

kemampuan ekonomi nasional, sehingga mampu berperan secara nyata 

dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, 

keyakinan itu juga perlu terus ditanamkan dalam diri aparatur yang secara 

fungsional menangani proses-proses penyusunanan program pada 

kabupaten/kota untuk selanjutnya ditingkatkan serta dimasyarakatkan, 

kemudian yang terpenting dan juga menjadi tantangan utama adalah 

bagaimana menerjemahkannya dalam usaha-usaha yang nyata. 

 

Pandangan Sumodiningrat tersebut semakin mempertegas arti pentingnya 

fungsi pemberdayaan bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui 

rangkaian program yang disusun pemerintah dan direalisasikan. Berikut ini adalah 

pemaparan pemetaan pemberdayaan dari sisi dimensi  dan dari sisi level, menurut 

H. Quinney, L. Gauvin dan A.E. di Wall dalam Agustino (2007:203) yang 

tergambar pada tabel berikut : 

Level/Dimensi Psikologis Struktural 

Personal 

mengembangkan pengetahuan, 

wawasan, harga diri, 

kemampuan, kompetensi, 

motivasi, kreasi, dan kontrol 

diri individu. 

membangkitkan kesadaran 

kritis individu terhadap struktur 

sosial politik yang timpang 

serta kapasitas individu untuk 

menganalisis lingkungan 

kehidupan yang mempengaruhi 

dirinya. 

Masyarakat 

menumbuhkan rasa memiliki, 

gotong-royong, mutual trust, 

kemitraan, kebersamaan, 

solidaritas sosial dan visi 

kolektif masyarakat. 

mengorganisir masyarakat 

untuk tindakan kolektif serta 

penguatan partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan dan 

pemerintahan. 



 

 

 

8. Sumber: Diolah dari H. Quinney, L. Gauvin and A.E. Wall (Eds.). 1994. Toward Active 

Living. Windsor: Human Kinetics Publishers; Leena Rklund. 1999. From Citizen 

Participation Towards Community Empowerment. Tampere: Tampere University. 

 

d. Konsep Operasional 

Konsep operasional dalam suatu penelitian berperan penting sebagai alat 

ukur dari konsep yang abstrak dan teoritis sehingga bisa menjadi kata-kata tentang 

tingkah laku dan gejala-gejala yang dapat diamati dapat diuji dan dapat ditentukan 

kebenarannya dalam penelitian. Seorang peneliti akan mengetahui  pengukuran 

suatu variabel ataupun fenomena sehingga ia dapat mengetahui baik buruknya 

pengetahuan tersebut. Variabel ataupun fenomena yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pemberdayaan.  

1. Pemerintahan adalah apa saja kegiatan pemerintah, dalam hal ini adalah 

segala kegiatan yang dilakukan oleh aparatur di Kecamatan Lingga, sesuai 

dengan fungsi dan tugas pokok yang telah diamanatkan oleh rakyat. 

2. Pemberdayaan adalah upaya membuat masyarakat menggunakan seefektif 

mungkin keterampilan, pengalaman, energi dan sumber daya yang dimiliki 

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah 

Kecamatan Lingga. 

 Adapun dimensi dari  pemberdayaan yang ditujukan kepada pemerintah 

Kecamatan Lingga dan Dinas Sosial Kabupaten Lingga serta pengurus KUBE di 

Kecamatan Lingga adalah sebagai berikut : 

a. Dimensi Psikologis, pada level 



 

 

 

1) Personal, indikatornya ditujukan kepada individu anggota KUBE, 

adalah: 

 Kemampuan mengembangkan pengetahuan dan wawasan 

 Kemampuan meningkatkan harga diri 

 Kompetensi pribadi 

 Kemampuan memotivasi diri 

 Kemampuan berkreasi 

 Kemampuan mengontrol diri 

2) Masyarakat, indikatornya ditujukan kepada para anggota KUBE, 

adalah: 

 Kemampuan menumbuhkan rasa  

 Kemampuan menumbuhkan rasa gotong-royong 

 Kemampuan menumbuhkan kepercayaan 

 Kemampuan membina kemitraan 

 Kemampuan memelihara kebersamaan  

 Kemampuan mewujudkan visi kolektif masyarakat 

b. Dimensi Struktural, pada level: 

1) Personal, indikatornya ditujukan kepada aparatur Dinas Sosial maupun 

pegawai Kecamatan yang ditunjuk sebagai pendamping adalah: 

 Kemampuan membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur 

sosial politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis 

lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya. Yakni dengan melalui 

pembinaan dan pengembangan keterampilan serta motivasi individu, 



 

 

 

pengawasan pemakaian dana KUBE oleh masing-masing anggota, dan 

pemantauan perkembangan usaha anggota KUBE. 

2) Masyarakat, indikatornya ditujukan kepada para pendamping KUBE  

dari Dinas Sosial dan pegawai kecamatan yang ditunjuk adalah: 

 Kemampuan mengorganisir masyarakat untuk tindakan kolektif serta 

penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan, 

yakni melalui sosialisasi secara berkala, pembinaan KUBE secara kontinu, 

serta menularkan sektor usaha madiri tersebut kepada masyarakat lainnya 

yang belum menjalankannya. 

C. HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dalam indikator pemberdayaan 

pada dimensi struktural pada level masyarakat, dapat penulis simpulkan masih 

belum berhasil atau belum sesuai dengan keinginan pemerintah pusat dalam 

tujuan membentuk KUBE, seperti dapat dilihat dari berbagai pertanyaan yang 

menjelaskan belum ada bimbingan dan pelatihan dari pemerintah untuk anggota 

KUBE, dan belum adanya wadah promosi untuk menjualkan usaha yang 

dikembangkan oleh KUBE, serta belum adanya media penyaluran gagasan atau 

pengaduan didalam pelaksanaan pengelolaan KUBE, dan juga belum adanya 

sarana dan prasarana pendukung didalam mengembangkan usaha KUBE. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan 

dari pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin, hanya untuk mengejar 

target saja, bukan benar-benar memotivasi masyarakat miskin supaya 

meningkatkan kualitas hidup. 



 

 

 

Faktor pendukung merupakan unsur yang dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan pendapatan bagi masyarakat miskin, dalam meningkatkan fungsi 

pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, banyak faktor pendudukung yang 

dapat dikembangkan, seperti halnya dengan pengelolaan usaha KUBE dalam 

bidang pertanian, dimana lahan yang dikelola masih banyak dan masih luas untuk 

dikembangkan oleh masyarakat. 

Keinginan masyarakat untuk mengikuti Program KUBE masih banyak, hal 

ini juga merupakan faktor pendukung dalam pemerintah untuk dapat 

mengembangkan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat sangat 

menginginkan KUBE dikarenakan adanya dana hibah dari pemerintah untuk 

masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Berdasarkan pengamatan penulis 

melihat banyaknya masyarakat di Kecamatan Lingga masih ada yang 

pengangguran/belum ada kerja tetap, hal ini merupakan faktor pendukung fungsi 

pemerintah dalam mengembangkan usaha bagi KUBE yang masih terbentang luas 

didesa. 

Dana yang diberikan kepada masyarakat bersifat hibah ini merupakan faktor 

pendukung bagi pemerintah dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat, 

dikarenakan masyarakat didalam pengelolaan usaha tidak terlalu memikirkan 

pengembalian yang mengakibatkan tambahnya semangat anggota (KUBE) 

didalam mengembangkan usahanya. 

Anggaran yang di kelola oleh Pemerintah  Daerah selalu ada untuk KUBE 

setiap tahun, hal ini juga merupakan faktor pendukung bagi pemerintah dalam 

memberdayaan masyarakat, setiap tahun KUBE yang mendapatkan dana bantuan 



 

 

 

langsung oleh pemerintah pada tahun 2012 pemerintah menganggarkan untuk 

Kecamatan Lingga sebanyak 12 Kelompok KUBE 

Pendamping Kecamatan dan Pendamping Desa merupakan tulang punggung 

dalam mengembangkan KUBE, pendamping ini setiap bulannya mempunyai gaji 

yang dibayarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Lingga, tujuan dari pendamping ini adalah untuk mendampingi masyarakat dalam 

membentuk KUBE dan mendampingi manajemen KUBE seperti pengaturan buku 

kas harian KUBE.  

Didalam pengelolaan KUBE, seperti Pemasaran dan promosi produk 

KUBE, masih teramat sulit jika produk KUBE ini masih skala kecil dikarenakan  

belum adanya hubungan kerja yang sinergi antara Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk pengembangan 

KUBE. 

Hal ini membuat usaha KUBE masih berjalan ditempat dikarenakan belum 

ada media atau wadah yang menampung produk KUBE untuk dijualkan kedaerah 

lain dan untuk membuat usaha andalan di Desa, agar masyarakat luar yang datang 

ke Kecamatan Lingga sudah tahu apa yang dapat dijadikan survenir atau makanan 

ciri khas daerah untuk dibawa sebagai cenderamata, oleh  karena itu diperlukan 

adanya hubungan kerja yang sinergi antara Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi dengan Dinas Pariwisata, untuk pengembangan KUBE. 

Belum ada kebijakan Pemerintah dalam pengaturan KUBE ini yang 

mengakibatkan KUBE yang masih baru belum dapat mengembangan usahanya 



 

 

 

agar lebih cepat maju dan terarah dalam mengelola produk yang ingin 

dikembangkan. 

Pendamping KUBE Kecamatan dan Desa merupakan tulang punggung 

untuk kemajuan pengelolaan KUBE di Desa dan Kecamatan tetapi kenyataanya 

pendamping belum dapat mengembangkan dan memberdayakan KUBE secara 

keseluruhan, dalam manajemen Keuangan dan Administrasi KUBE. 

Pelatihan merupakan hal yang terpenting dalam pemberdayaan masyarakat 

tetapi kenyataannya pelatihan ini belum pernah dilakukan oleh Dinas Sosial atau 

pendamping, sehingga KUBE masih belum bisa mengelola manajemen organisasi 

(ADRT dan Pembukuan Keuangan) secara baik dan benar. 

Komitmen merupakan hal yang utama didalam Pengelolaan KUBE, KUBE 

diharuskan memiliki sistem pengelolaannya bersama-masa tetapi nyatanya 

dilapangan sistem pengelolaannya sifatnya sendiri-sendiri,  ini dibutuhkan 

motivasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui pendamping 

KUBE dan Desa, yang menyatakan bahwa usaha bersama lebih bagus dari pada 

usaha perorangan. 

Pengelolaan media promosi merupakan hal terpenting dalam 

mengembangan Produk KUBE, tetapi kenyataan dilapangan belum ada 

wadah/media untuk menampung usaha KUBE, sehingga KUBE didesa masih 

mencarikan sendiri pasaran produknya untuk dijualkan kemasyarakat Desa sendiri 

maupun luar Desa. 

 

 



 

 

 

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, 

khususnya mengenai hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut: 

Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di 

Kabupaten Lingga (Studi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan 

Lingga) dapat disimpulan bahwa untuk Pemberdayaan pada dimensi Psikologis 

pada Level Personal adalah Berhasil, dikarenakan KUBE sudah mampu 

mengembangkan wawasan dan pengetahuannya sendiri, sudah mampu 

meningkatkan harga diri, sudah adanya kompetensi pribadi, sudah mampu 

memotivasi diri, sudah mampu berkreasi dan sudah mampu mengontrol diri. 

Hal itu dapat terlihat dari adanya perubahan pengetahuan dan wawasan 

KUBE yang tadinya hanya sebagai nelayan, sebagai honor, sekarang sudah 

memiliki usaha berternak dan menjahit. Kemudian KUBE juga sudah bisa 

mengubah satus sosial dan meningkatkan kualitas hidupnya, karena dengan 

adanya KUBE itu juga menjadi pendapatan tambahan anggota KUBE, dalam hal 

keuntungan juga dapat dirasakan, dan adanya semangat dan ide-ide KUBE dalam 

menjalankan usahanya. 

Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di 

Kabupaten Lingga (Studi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan 

Lingga) dapat disimpulan bahwa untuk Pemberdayaan pada dimensi Psikologis 

pada Level Masyarakat adalah Berhasil dikarenakan KUBE Sudah mampu 



 

 

 

menumbuhkan rasa memiliki, sudah mampu menumbuhkan rasa gotong-royong, 

sudah mampu menumbuhkan kepercayaan, kemitraan, kebersamaan dan 

solidaritas, sudah mampu mewujudkan Visi kolektif Masyarakat. 

Keberhasilan itu dapat dilihat dari cara KUBE meningkatkan kualitas 

produk, merawat peralatn untuk usahanya, membuat pembukuan, juga membuat 

standar mutu barang. Kemudian dari segi menjalankan usaha juga beberapa 

KUBE sudah menjalankan usahanya bersama-sama, mewujudkan kerjasama dan 

gotong royong dengan cara disiplin dan teratur, saling mengerti sesame, memiliki 

hubungan lebih dari usaha dengan anggota KUBE, tidak ada terjadi konflik besar, 

juga mengatur jadwal untuk berkumpul. 

Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di 

Kabupaten Lingga (Studi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan 

Lingga) dapat disimpulan bahwa untuk Pemberdayaan pada dimensi Struktural 

pada Level Pesonal adalah Belum Berhasil, dikarenakan masih banyak terdapat 

kelemahan-kelemahan didalam mengembangakan usaha KUBE dan belum bisa 

menciptakan kreatifitas dalam mengembangkan usaha sendiri. KUBE tidak bisa 

bertahan dalam jangka panjang dikarenakan masih adanya KUBE yang 

ketergantungan dengan masalah cuaca dan maslah peralatan. 

Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di 

Kabupaten Lingga (Studi pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan 

Lingga) dapat disimpulan bahwa untuk Pemberdayaan pada dimensi Struktural 

pada Level Masyarakat adalah Belum Berhasil, dikarenakan belum bisa membina 



 

 

 

dan melatih KUBE didalam pengelolaan dan pengembangan usaha. Tidak adanya 

bimbingan dan pelatihan menjadi kendala untuk KUBE bisa berkembang, tidak 

adanya Kontrol dan monitor dari pihak pemerintah kepada KUBE menyebabkan 

KUBE tidak berkembang secara maksimal, kemudian tidak adanya wadah dan 

sarana prasarana penunjang dari pihak pemerintah untuk KUBE. 

Dari beberapa indikator diatas penulis dapat menyimpulkan Fungsi 

Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Lingga (Studi 

pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kecamatan Lingga) dapat dikatakan 

Belum berhasil, akan tetapi bukan berarti keseluruhan pada indikator belum 

berhasil dalam memberdayakan masyarakat, hal ini terbukti dalam indikator 

Pemberdayaan pada dimensi Psikologis pada Level Personal dan Masyarakat 

Sudah Berhasil. 

2. Saran 

Untuk menindaklanjuti berbagai permasalahan yang dihadapi sebagaimana 

yang telah dijelaskan dibagian terdahulu mangenai hasil-hasil penelitian yang 

telah dilaksanakan maka penulis perlu memberikan saran-saran kepada Kepala 

Bidang Kesejahteraan Sosial  selaku Pimpinan di bidang Pemberdayaan 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai berikut : 

1. Melakukan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat 

di Kabupaten Lingga maka diharapkan kepada Kepala Bidang 

Kesejahteraan Sosial untuk membuat Pelatihan dan Pengembangan 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) didalam usaha. 



 

 

 

2. Dalam meningkatkan keseriusan anggota didalam mengelola Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) diharapkan kepada Kepala Bidang 

Kesejahteraan Sosial membuat Kebijakan pengembalian dana didalam 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) itu sendiri, agar ada pengembangan 

anggota didalam KUBE. 

3. Didalam meningkatkan Produk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

diharapakan kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial membuat 

wadah/ media pemasaran Produk-produk KUBE, seperti TOKO Produk 

KUBE, bazar usaha KUBE atau Jambore usaha KUBE. 

4. Dalam meningkatkan Produk unggulan Desa diharapakan kepada Kepala 

Bidang Kesejahteraan Sosial untuk bekerja sama dengan Dinas 

Pariwisata agar dapat memfokuskan produk makanan/survenir andalan 

desa masing-masing. 
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