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ABSTRAK 

Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pemerintah daerah dan 

masyarakat di daerah dituntut untuk lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung 

jawab yang lebih besar mempercepat laju pembangunan daerah. Kota 

Tanjungpinang memiliki potensi dan posisi yang strategis dalam pengembangan 

perekonomian daerah dimasa mendatang, sebab memiliki sumber daya alam 

perikanan/kelautan, sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau dan pusat 

perdagangan bebas Free Trade Zona (FTZ). Namun potensi yang strategis itu 

belum sepenuhnya dimanfaatkan dan diolah dengan tepat dan optimal oleh 

masyarakatnya. Secara khusus upaya pemerintah daerah Kota Tanjungpinang 

untuk memajukan daerahnya salah satunya melalui pelaksanaan program 

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana langsung kepada 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 

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 perilaku yang dapat diamati. 

Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka menggunakan 

teknik Analisa Deskriptif Kualitatif.  

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Fungsi pemerintah daerah dalam 

pemberdayaan masyarakat pada Kota Tanjungpinang (Studi pada Kelompok 

Usaha Bersama di Kelurahan Melayu Kota Piring) telah berjalan cukup optimal. 

Namun begitu kedepannya, masih perlu upaya penyempurnaan-penyempurnaan 

berkenaan fungsi pemerintah daerah dalam pemberdayaan Kelompok Usaha 

Bersama di Kelurahan Melayu Kota Piring, terutama berkenaan terbatasnya 

bantuan pemasaran terhadap hasil usaha anggota KUBE serta pendamping KUBE 

yang belum tegas dalam mengawasi pengunaan/pemanfaatan dana KUBE oleh 

anggota dan pemantauan perkembangan usaha anggota KUBE.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran yaitu, di 

harapkan Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang untuk membuat Pelatihan dan 

Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) didalam usaha pelatihan-pelatihan 

kecakapan hidup atau teknis. Serta mendirikan suatu wadah sosial ekonomi khusus 

dalam bentuk Showroom ataupun Toko sebagai  media pemasaran usaha KUBE yang 

dihasilkan serta tempat untuk melakukan berbagai kegiatan seperti workshop yang 

berkaitan dengan usaha KUBE. 

 

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, KUBE. 
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ABSTRACT 

 

In Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, local governments and 

communities in the areas required to be more empowered once given greater 

responsibility accelerate the pace of regional development. Tanjungpinang have 

potential and strategic position in the development of the regional economy in the 

future, because it has natural resources fishery / marine, as the capital of Riau 

Islands province and the center of free trade Free Trade Zone (FTZ). However, 

the strategic potential has not been fully utilized and processed appropriately and 

optimally by society. In particular, local government efforts to develop the region 

Tanjungpinang City one through the implementation of economic empowerment 

programs through direct grants to Kelompok Usaha Bersama (KUBE).  

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

procedures which produce descriptive data in the form of words written or spoken 

from the people and behaviors that can be observed. As for analyzing the 

collected data, then using qualitative descriptive analysis techniques. 

The results obtained are functions of local government in community 

development in Tanjungpinang (Studies in Kelompok Usaha Bersama (KUBE) in 

Kelurahan Melayu Kota Piring) has been running quite optimal. However in the 

future, efforts still need improvements in respect of the functions of local 

government in the empowerment of the Kelurahan Melayu Kota Piring, especially 

with respect to the results of limited help marketing efforts as well as companion 

KUBE members who have not firmly in overseeing the use / utilization of funds by 

members KUBE and monitoring of business development KUBE members.  

Based on these results, the authors provide advice that is, at the Local 

Government Tanjungpinang expected to make Training and Development 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) in business life skills training or technical. As 

well as socio-economic set up a special container in the form of showroom or 

shop as a marketing medium businesses generated KUBE and place to perform a 

variety of activities such as workshops related to business KUBE. 

 

Keywords : Community Empowerment, Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 

 

A. PENDAHULUAN 

1.  Latar Belakang.  

Selama ini pendekatan program pembangunan yang dilaksanakan kepada 

masyarakat masih banyak yang kurang tepat, sebab pembangunan itu selalu 

dilaksanakan dari atas kebawah (top down), tanpa memperhatikan kondisi sosial 

dan budaya masyarakat daerah setempat, serta tidak melibatkan masyarakat 
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setempat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 

tersebut. Selain itu persoalan persaingan usaha, keterbatasan kemampuan 

masyarakat dalam hal sarana maupun modal serta rendahnya keterampilan dalam 

berusaha. Akibatnya banyak program pembangunan yang dilaksanakan kepada 

masyarakat kurang berhasil dalam menggangkat kehidupan mereka, akibatnya 

masyarakat masih terus hidup dalam kemiskinan dan ketertinggalan.  

Kota Tanjungpinang memiliki potensi dan posisi yang sangat strategis 

dalam pengembangan perekonomian daerah dimasa mendatang, sebab memiliki 

sumber daya alam potensial untuk peningkatan perekonomian masyarakatnya, 

terutama dari sektor perikanan/kelautan. Selain itu, Kota Tanjungpinang sebagai 

Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau dan ditetapkannya Kota Tanjungpinang 

sebagai salah satu pusat perdagangan bebas yang di kenal dengan Free Trade 

Zona (FTZ) diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui 

usaha jasa dan perdagangan.  

Ketika kita melihat dari kenyataan di Kota Tanjungpinang potensi 

sumber daya alam yang potensial dan posisi Kota Tanjungpinang yang strategis, 

belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan dan diolah dengan tepat dan optimal oleh 

masyarakatnya. Kenyataannya masih banyak masyarakat Kota Tanjungpinang 

yang hidup dalam garis kemiskinan, 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.  
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Salah satu upaya yang sekarang digalakkan oleh Pemda Kota 

Tanjungpinang dalam memberdayakan masyarakat, khususnya bagi kelompok 

masyarakat miskin produktif dan telah memiliki kegiatan ekonomi produktif, 

yaitu melalui pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui 

pemberian dana langsung kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang 

disalurkan ke tiap-tiap Kelurahan. Peran pemerintah daerah Kota Tanjungpinang 

dalam hal ini, diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, 

Kecamatan dan Kelurahan.  

Sasaran pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat 

melalui pemberian dana langsung kepada KUBE, menurut Surat Keputusan 

Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1998, adalah kelompok masyarakat miskin 

yang produktif dan memiliki kegiatan ekonomi produktif. Dimana masyarakat 

miskin itu, diwadahi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang 

beranggotakan 10 orang dan telah diseleksi oleh Pemerintah Kabupaten atau 

Walikota yang ditetapkan melalui SK Bupati atau SK Walikota. Jumlah bantuan 

yang diberikan yaitu Rp. 30.000.000 per KUBE, jadi masing-masing anggota 

KUBE mendapat bantuan modal Rp. 3.000.000 / orang.  

Salah satu Kelurahan di Kota Tanjungpinang yang menjadi sasaran, 

pelaksanaan program program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui 

pemberian dana langsung kepada anggota KUBE, adalah Kelurahan Melayu Kota 

Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur. Dari data yang diperoleh dari pihak 

Kelurahan Melayu Kota Piring tahun 2013, jumlah masyarakat miskin yang ada 

sebanyak 505 KK.  
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Berkenaan fungsi pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat 

pada Kota Tanjungpinang (Studi pada Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan 

Melayu Kota Piring). Di identifikasi permasalahan yaitu pengunaan dana bantuan 

program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana langsung 

kepada KUBE yang menyimpang pemanfaatannya dari ketetapan yang diberikan, 

yaitu untuk membeli barang modal usaha.  

Kurangnya penegakkan sanksi aturan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungpinang sebagai penanggung jawab, 

Kecamatan. Tanjungpinang Timur dan pihak Kelurahan Melayu Kota Piring 

sebagai fasilitator serta pihak pendamping KUBE di tingkat Kelurahan dan 

Kecamatan, kepada penerima bantuan yang tidak mematuhi aturan dan ketentuan 

yang disepakati.  

Dari pengamatan berkenaan fungsi pemerintah daerah dalam 

pemberdayaan masyarakat pada Kota Tanjungpinang (Studi pada Kelompok 

Usaha Bersama di Kelurahan Melayu Kota Piring). Ditemui gejala, anggota 

KUBE yang tidak memanfaatkan dana yang diterima untuk pengembangan 

usahanya, tetapi justru dipakai untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari.  

Pelaksanaan fungsi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang yang belum 

optimal, karena dana yang diberikan adalah berbentuk dana hibah, yakni tanpa 

kewajiban mengembalikan oleh KUBE dan tidak ada monitoring dalam 

penggunaan dana oleh pemerintah Daerah. Tugas Pemerintah Daerah hanya 

pendamping. Perlunya bentuk pemberdayaan lain yang lebih tepat diberikan 

Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang kepada angggota KUBE, dengan tidak 
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pemberian dana bantuan usaha secara langsung. Namun lebih kepada upaya 

peningkatan potensi, kemampuan serta keterampilan masyarakat miskin, melalui 

upaya pelatihan usaha, promosi hasil usaha ke luar daerah dan perbaikan fasilitas 

dan akses sosial ekonomi masyarakat terlebih dahulu.  

Dari uraian dan berdasarkan gejala yang ditemui, maka tertarik untuk 

melakukan pengkajian dan penelitian lebih lanjut dan diberi judul dengan, yaitu : 

“ FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT PADA KOTA TANJUNGPINANG (Studi Pada Kelompok 

Usaha Bersama di Kelurahan Melayu Kota Piring) “ 

2. Perumusan masalah.  

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu :  

a. Bagaimana fungsi pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pada 

Kota Tanjungpinang (Studi pada Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan 

Melayu Kota Piring). 

b. Faktor penghambat fungsi pemerintah daerah dalam pemberdayaan 

masyarakat pada Kota Tanjungpinang (Studi pada Kelompok Usaha 

Bersama di Kelurahan Melayu Kota Piring). 

3.  Tujuan Penelitian.  

Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini, yaitu :  

a. Untuk mengetahui fungsi pemerintah daerah dalam pemberdayaan 

masyarakat pada Kota Tanjungpinang (Studi pada Kelompok Usaha 

Bersama di Kelurahan Melayu Kota Piring). 
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b. Untuk mengetahui faktor penghambat fungsi pemerintah daerah dalam 

pemberdayaan masyarakat pada Kota Tanjungpinang (Studi pada Kelompok 

Usaha Bersama di Kelurahan Melayu Kota Piring).  

4. Metode Penelitian.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, 

Moeleong (2005:35), menyatakan bahwa ” analisa data kualitatif adalah proses 

pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola dan kategori serta satuan 

uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan tema seperti yang disarankan data”.  

Langkah analisanya yaitu melakukan upaya mereduksi data, berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, 

dicari tema dan polanya. Melakukan upaya penyajian data-data penelitian, yang 

dilakukan dalam bentuk uraian-uraian singkat, bagan hubungan antar kategori 

serta melakukan  penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi data.  

Untuk data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil 

wawancara dengan informan dan informan kunci, diorganisir dan disusun. Setelah 

tersusun dilakukan penafsiran dan pembahasan terhadap data. Dalam analisis 

deskriptif kualitatif, tidak mengunakan peralatan mathematis atau tehnik statistik 

sebagai alat bantu analisis, tetapi hanya mengunakan penjelasan deskriptif.  

 

B. KERANGKA TEORI 

1. Fungsi Pemberdayaan Pemerintah. 

Istianto (2009:25), menyatakan bahwa “ defenisi konsep pemerintah 

adalah merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara”. Selanjutnya 
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Ateng Syafrudin di kutip Istianto (2009:25) menegaskan 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. 

Ndraha (2003:7) menyatakan bahwa ” ilmu pemerintahan merupakan 

ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan 

tuntutan tiap orang akan jasa-jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan 

pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang 

bersangkutan”. Pengertian ilmu pemerintah tersebut menunjukkan betapa 

pentingnya peranan dari pemerintah dalam memenuhi dan melindungi kebutuhan 

dan tuntutan tiap orang akan jasa-jasa publik dan layanan sipil. Penampilan peran 

pemerintah tersebut harus efisien dan efektif, oleh sebab itu perlu dirancang suatu 

manajemen pemerintahan yang kuat dan berkemampuan melaksanakan fungsi-

fungsi dari pemerintahan tersebut.   

Pendapat Ryaas Rasyid (dalam Ndraha 2005:58), menjelaskan bahwa. “ 

Ada 3 (tiga) fungsi hakiki dari pemerintahan, yaitu pelayanan (service),  

pemberdayaan (empowerment) dan pembangunan (developement) ... Beranjak dari 

ketentuan itu, orang membedakan pemerintahan dengan pembangunan dan 

pembinaan masyarakat.” Sedangkan Ndraha (2005:59) 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 
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berkembang juga sesungguhnya diharapkan hanya bersifat sementara, tidak 

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

pemerintahan, tetapi fungsi ekonomi”.  

 

Pendapat tersebut bermakna, fungsi pembangunan bukanlah fungsi 

pemerintah, sebab 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.  

Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang dialami masyarakat 

yang ditandai dengan kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta 

melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah- 

masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya serta kemampuan yang 

dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, 

psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/ material.  

Sulistiyani (2004:37) menyatakan bahwa  “ Pemberdayaan berasal dari 

kata "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Selanjutnya dikatakan “ 

pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau 

kemampuan dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari 

pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya”. Dari 

pendapat tersebut terlihat, pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses 

dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan 

kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, 

menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus 
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memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya dan 

potensi yang dimiliki oleh masyarakat secara mandiri.  

Sumodiningrat (2000:78) menjelaskan bahwa “ keberdayaan masyarakat 

yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan 

masyarakat. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif 

masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan”. Sasaran 

utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki 

daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau 

masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan.Tujuan proses pemberdayaan 

masyarakat adalah untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan 

taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. 

Suparjan dan Suyatno (2003:43) menegaskan bahwa “ pemberdayaan 

pada dasarnya memuat, yaitu (1) memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan 

mendelegasikan otoritas kepihak lain dan (2) sebagai upaya untuk memberi 

kemampuan atau keberdayaan”. Selanjutnya Wahono dalam Satria (2002:107), 

berpendapat yaitu “ pemberdayaan merupakan upaya untuk mengaktualisasikan 

potensi yang sudah dimiliki masyarakat”. 

Pendapat tersebut bermakna, pemberdayaan merupakan upaya memberi 

kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan kekuatan kepada pihak 

lain, untuk memberi kekuatan atau kemampuan guna mengaktualisasikan segala 

potensi yang masyarakat miliki untuk ditujukan meningkatkan kesejahteraan 

hidup mereka, dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi yang dimiliki.  

Ketaren (dalam Adi 2003:58), berpendapat bahwa .  
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“ Pemberdayaan adalah sebuah ” proses menjadi ”, bukan sebuah ” proses 

instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tahapan yaitu :  

(1) Penyadaran, pada tahap penyadaran ini, target (sasaran) yang hendak 

diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran 

bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai ”sesuatu’, prinsip 

dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu 

(membangun ”demand”) diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu 

dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar).  

(2) Setelah menyadari, tahap selanjutnya adalah Pengkapasitasan atau 

memampukan (enabling) untuk diberi daya atau kuasa, artinya 

memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya 

mereka, mampu menerima daya atau kekuasaan yang diberikan.  

(3) Pemberian Daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan 

daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus 

sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.  

 

Pendapat tersebut bermakna, pemberdayaan adalah proses menjadi bukan 

sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tahapan yaitu 

penyadaran, pengkapasitasan atau memampukan (enabling) untuk diberi daya dan 

pemberian daya kepada targetyang sesuai dengan kualitas kecakapan yang 

dimiliki. 

B. Konsep pemberdayaan masyarakat.  

Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma baru pembangunan, 

yang memiliki karakteristik dengan berfokus kepada rakyat (people centered), 

partisipatif (participatory), memberdayakan (empowering) dan berkesinambungan 

(sustainable). Karena itu konsep ini merupakan sebuah konsep pembangunan 

ekonomi yang di dalamnya mencakup nilai-nilai sosial. Kartasasmita (2000:45), “ 

dasar pandangannya adalah upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada 

akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Pada aspek dan sisi 

yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan nilainya dengan upaya 

mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, atau memberdayakannya”.  
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Pendapat Paul (dalam Adi, 2003:78), menyatakan bahwa “ pemberdayaan 

berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis 

dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka 

terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan”. Hal ini menunjukkan bahwa 

dalam konsep pemberdayaan diperlukan adanya keterlibatan masyarakat dalam 

pengelolaan sumber daya alam serta pengamanan akses sumber daya alam secara 

berkelanjutan, serta adanya partisipasi dalam arena politik masyarakat untuk 

memperbesar pengaruh terhadap proses dan hasil pembangunan.  

Kartasasmita (2000:50-52), menyatakan bahwa :  

“ Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui :  

(1). Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang (enabling). Dengan titik tolak bahwa setiap 

manusia dan masyarakat pada dasarnya memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan. Jadi, pemberdayaan itu adalah merupakan upaya untuk 

membangun dan mengembangkan potensi tersebut dengan cara 

mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan kesadaran 

(awareness) akan potensi yang dimilikinya.  

(2).  Memperkuat potensi atau daya masyarakat (empowering).  

Untuk memperkuat potensi atau daya masyarakat itu diperlukan 

langkah-langkah positif yang nyata, dalam wujud penyediaan berbagai 

input yang dibutuhkan dan pembukaan akses pada berbagai peluang 

(opportunities) yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin 

berdaya. Dalam konteks ini, upaya yang amat penting dilakukan 

adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses 

pada sumber-sumber kemajuan ekonomi, misalnya modal, teknologi, 

informasi, lapangan kerja dan pasar.  

(3).  Memberdayakan juga berarti melindungi.  

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi 

bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang 

kuat. Oleh karena itu dalam konsep pemberdayaan masyarakat, 

perlindungan dan keberpihakkan kepada yang lemah harus dilihat 

sebagai upaya pencegahan terjadinya persaingan yang tidak sehat atau 

tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah”. 

 

Berdasarkan kepada pendapat tersebut diketahui, berapa pendekatan yang 

dapat dilakukan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, seperti menciptakan 
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suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, 

memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dan dengan 

memberikan perlindungan dan keberpihakkan kepada masyarajat yang lemah 

tersebut.  

Sedarmayanti (2004:117-118) menyatakan bahwa: 

“ Pemberdayaan mengandung dua kecendrungan, yaitu :  

(1) Kecendrungan primer yaitu proses pemberdayaan yang 

menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan 

sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada 

masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini 

dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material 

guna untuk mendukung pembangunan kemandirian melalui 

organisasi.  

(2) Kecendrungan sekunder yang menekankan pada proses 

memberikan atau menstimulasi, mendorong atau memotivasi 

agar individu-individu tersebut mempunyai kemampuan atau 

keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihannya 

hidupnya melalui proses dialog”.  

 

Berdasarkan kepada pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa upaya 

pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menggali potensi-potensi yang 

ada atau dimiliki oleh masyarakat dan ditujukan untuk tujuan pembangunan, lalu 

ditumbuh kembangkan peran serta masyarakat untuk ikut terlibat baik itu melalui 

pemberian motivasi atau dorongan yang diberikan kepada masyarakat untuk 

menentukan sendiri bagi mereka langkah yang akan ditempuh dalam peningkatan 

hidupnya.  

C. Konsep Kemiskinan.  

Kemiskinan merupakan persoalan struktural dan multi dimensional yang 

mencakup politik, sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Salah satu ciri umum dari 

kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan 
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sarana lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman 

yang jauh dari standar kelayakan dan mata pencaharian yang tidak menentu. 

Dimensi ekonomi misalnya rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga sampai batas yang layak.  

Pendapat Schiller (dalam Soetrisno 2001:78), menyatakan bahwa, esensi 

kemiskinan adalah menyangkut kemungkinan orang atau keluarga miskin untuk 

melangsungkan dan mengembangkan kegiatan perekonomian dalam upaya 

meningkatkan taraf kehidupannya”. Selanjutnya Bayo Ala (2001:92), 

mendefinisikan kemiskinan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang pokok”.  

Mengacu pada pendapat tersebut di ketahui, esensi kemiskinan adalah 

menyangkut kemungkinan orang atau keluarga miskin untuk melangsungkan dan 

mengembangkan kegiatan perekonomian (mendapatkan pendapatan) dalam upaya 

meningkatkan taraf kehidupannya 

Satria (2002:98), menyatakan bahwa 

“ Defenisi kemiskinan, dapat dilihat dari 2 (dua) ukuran, yaitu:  

1. Kemiskinan absolute.  

Yaitu kemiskinan yang dilihat dari ukuran garis kemiskinan  (Poverty 

Line), garis kemiskinan berbeda-beda tergantung kepada institusi yang 

mengeluarkannya, misal Bank Dunia, BPS dan lain-lain. Contoh kriteria 

masyarakat miskin menurut Badan Pusat Statistik yang menetapkan 

masyarakat miskin berdasarkan tempat tinggal, luas bangunan rumah, 

bahan bangunan dari rumah, pendidikan, pendapatam, kalori makanan.  

2. Kemiskinan relatif.  

Yaitu kemiskinan yang diukur dengan membandingkan satu kelompok 

pendapatan dengan pendapatan kelompok lainnya. Misalnya satu 

kelompok nelayan berpenghasilan satu juta rupiah perbulan, jelas mereka 

tidak termasuk kedalam golongan miskin jika digunakan ukuran garis 

kemiskinan, namun bisa jadi nelayan tersebut dikatakan miskin jika 

dibandingkan dengan pendapatan kelompok lainnya”. 

 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                              

 

15 

Dari uraian tersebut diketahui bahwa, kemiskinan itu tergantung kepada 

pendekatan apa yang digunakan untuk melihatnya, apakah ukuran yang ditetapkan 

badan-badan tertentu atau perbandingan pendapatan yang diperoleh masyarakat. 

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan ini kemiskinan itu ditentukan dari 

ukuran atau kriteria yang di keluarkan oleh Biro Pusat Statistik Indonesia. 

D. Kelompok Usaha Bersama (KUBE).  

Menurut Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1998, ” 

Defenisi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan keluarga yang 

tergolong miskin, dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsa sendiri, 

saling berinteraksi dan tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan tujuan untuk 

meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang 

harmonis untuk memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang 

dialami dan menjadi wadah pengembangan usaha”.  

Mengacu kepada defenisi KUBE diketahui bahwa KUBE merupakan 

perkumpulan atau kelompok masyarakat miskin yang dibentuk atas prakarsa 

sendiri dan tinggal dalam suatu wilayah yang sama. Dimana KUBE ini ditujukan 

untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang 

harmonis untuk memenuhi kebutuhan hidup dari pada anggota, memecahkan 

masalah sosial yang dialami dan menjadi wadah pengembangan usaha.  

C. PEMBAHASAN 

Untuk menelaah fungsi pemerintah daerah dalam pemberdayaan 

masyarakat pada Kota Tanjungpinang (Studi pada Kelompok Usaha Bersama di 

Kelurahan Melayu Kota Piring), mengacu kepada pendapat Kartasasmita 
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(2000:50-52), tentang upaya dalam pemberdayaan masyarakat, melalui dimensi : 

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.  

Merupakan upaya untuk membangun dan mengembangkan potensi-

potensi yang dimiliki anggota KUBE pada Kelurahan Melayu Kota Piring agar 

dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Misalnya dengan mendorong (encourage), memotivasi dan membangkitkan 

kesadaran (awareness) masyarakat terhadap potensi-potensi yang dimilikinya. 

Indikator menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang, dilihat dari : 

a. Kemampuan memotivasi diri.  

Upaya pemerintah daerah Kota Tanjungpinang mendorong kemampuan 

anggota KUBE di Kelurahan Melayu Kota Piring untuk membangun dan 

mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki anggota KUBE dalam 

meningkatkan perekonomian masyarakat. Misal melalui upaya pemberian 

pelatihan-pelatihan usaha kepada anggota KUBE, baik pelatihan menjahit, 

pelatihan membuat kue dan pelatihan pengelolaan manajemen usaha.  

Hasil wawancara dengan informan, Pada umumnya informan 

berpendapat bahwa “ telah adanya upaya pemerintah daerah Kota Tanjungpinang 

dalam pemberdayaan yang dilakukan untuk memberikan motivasi atau 

mendorong kemampuan anggota KUBE di Kelurahan Melayu Kota Piring”.  

Kondisi ini dapat tercapai karena, adanya kesadaran pemerintah daerah 

Kota Tanjungpinang bahwa anggota KUBE akan giat berusaha jika ada motif atau 

alat pendorong yang dapat mengerakkan seseorang, baik itu karena motif telah 
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mendapatkan pelatihan ataupun karena melihat pelaku usaha yang sukses dengan 

program KUBE. Selanjutnya didasari oleh sebab masih ada ditemui anggota 

KUBE pada Kelurahan Melayu Kota Piring yang menerima dana bantuan KUBE 

belum berubah sikapnya, karena menganggap dana bantuan KUBE sama dengan 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang selama ini di terima, akibatnya dana 

bantuan digunakan bukan untuk pengembangan usaha, tetapi lebih kepada 

pemenuhan kebutuhan hidup atau untuk konsumtif.  

Faktor Pendorong lainnya, karena melihat tingkat pendidikan anggota 

KUBE yang kebanyakan adalah tamatan SLTP kebawah, sebab dari Anggota 

KUBE pada Kelurahan Melayu Kota Piring yang berjumlah 100 orang anggota 

dan terbagi dalam 10 KUBE, 37 anggota KUBE diantaranya berpendidikan SLTA 

sederajat, 19 anggota berpendidikan SD sederajat dan 44 orang anggota KUBE 

berpendidikan SLTP sederajat. Karena itu perlu diciptakan iklim yang dapat 

memungkinkan potensi anggota KUBE berkembang salah satunya melalui upaya 

pemotivasian yang diberikan.    

b. Membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki. 

Upaya dari pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dalam upaya untuk 

membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimiliki oleh anggota Kelompok 

KUBE yang ada di Kelurahan Melayu Kota Piring dalam meningkatkan 

perekonomian masyarakat. Misal melalui upaya pelaksanaan pelatihan 

kewirausahaan bagi anggota KUBE, penyadaran-penyadaran akan hakekat 

manusia sebagai makluk yang punya potensi besar dan pemanfaatan potensi 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                              

 

18 

sumber daya yang ada di sekitar tempat tinggal masyarakat anggota KUBE 

tersebut.  

Hasil wawancara dengan informan, pada umumnya informan 

berpendapat bahwa “ telah adanya upaya pemerintah daerah Kota Tanjungpinang 

dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Melayu 

Kota Piring untuk membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki anggota 

KUBE”. 

Kondisi ini dapat tercapai karena, adanya upaya bimbingan sosial yang 

dilakukan pihak pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dan pihak Pendamping 

KUBE, misalnya bimbingan refleksi diri dalam menjalani roda kehidupan, 

bimbingan belajar menyusun rencana aksi dengan pola partisipatoris, membangun 

sikap mental yang amanah, peduli, tanggung jawab, mau bersama-sama, berbagi 

dan gotong royong serta belajar mengelola usaha dari apa yang telah dimiliki, 

budaya menabung dan mengembangkan usaha dengan melihat keberhasilan orang. 

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat.  

Merupakan upaya dalam meningkatkan potensi serta daya anggota 

KUBE pada Kelurahan Melayu Kota Piring, dalam wujud penyediaan berbagai 

input yang dibutuhkan dan pembukaan akses pada berbagai peluang 

(opportunities) yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya. 

Indikator memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering), 

dilihat dari :  

a. Penyediaan sarana dan prasana kegiatan usaha anggota KUBE.  
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Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang untuk 

meningkatkan potensi serta daya anggota KUBE yang ada di Kelurahan Melayu 

Kota Piring, dalam pengelolaan usaha KUBE yang dilakukan melalui penyediaan 

sarana dan prasarana kerja. Misalnya penyediaan rak etalase pajangan barang-

barang buat KUBE yang bergerak dalam usaha kelontong, peralatan tabung gas 

bagi KUBE yang bergerak dalam usaha Las, peralatan jaring untuk KUBE yang 

bergerak dalam usaha peternakan itik dan lainnya. Tujuan dari pada penyediaan 

sarana dan prasana kerja bagi anggota KUBE yaitu supaya anggota KUBE di 

Kelurahan Melayu Kota Piring berdaya dalam pengelolaan usahanya, 

memudahkan dan membantu anggota KUBE dalam pengelolaan usaha yang 

dilakukan serta mendorong atau memotivasi anggota KUBE untuk lebih giat lagi 

dalam berusaha.  

Hasil wawancara dengan informan, pada umumnya informan 

berpendapat “ Pemerintah daerah Kota Tanjungpinang dalam pemberdayaan 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Melayu Kota Piring tidak 

menyediakan sarana dan prasarana kegiatan usaha anggota KUBE”.  

Kondisi ini disebabkan karena, sesuai aturan dan ketentuannya yaitu 

Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1998, pemerintah daerah 

sebagai pelaksana program KUBE memang tidak menyediakan sarana dan 

prasarana kegiatan usaha anggota KUBE. Dimana untuk sarana dan prasarana 

kegiatan anggota KUBE semuanya harus berasal dari anggota KUBE itu sendiri, 

kalaupun dalam perkembangannya usaha KUBE perlu melakukan upaya 

penambahan sarana dan prasarana kerja maka dapat digunakan dana KUBE yang 
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diterima, tetapi hanya 25% dari bantuan yang di dapat tidak boleh semuanya. 

Sebab takut nantinya sekiranya dana KUBE hanya habis untuk sarana dan pra 

sarana saja, lalu untuk bahan baku dan pemasaran tidak ada modal usaha lagi. 

Akibatnya usaha KUBE bisa tidak berjalan sehingga tujuan KUBE untuk 

pengembangan usaha masyarakat miskin tidak tercapai.  

b. Pemberian pelatihan dan pengetahuan kepada anggota KUBE.  

Merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota 

Tanjungpinang untuk meningkatkan potensi serta daya anggota KUBE yang ada 

di Kelurahan Melayu Kota Piring, dalam pengelolaan usaha KUBE yang 

dilakukan melalui pemberian pelatihan dan pengetahuan kepada anggota KUBE. 

Misalnya pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen pengelolaan usaha, 

pelatihan penyusunan laporan keuangan usaha, pelatihan teknis usaha (menjahit 

dan bordir).  

Tujuan pemberian pelatihan dan pengetahuan kepada anggota KUBE 

yaitu, agar anggota KUBE di Kelurahan Melayu Kota Piring memiliki 

pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan usaha KUBE yang dijalankan, 

sehingga dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki anggota KUBE itu, 

maka dapat tercapai tujuan KUBE yaitu meningkatkan pendapatan anggota 

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif fakir miskin, meningkatkan kemampuan 

Kelompok Usaha Ekonomi Produktif fakir miskin dalam mengakses berbagai 

pelayanan sosial dasar dan pasar, pelayanan perbankan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial 
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masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan dan memperluas 

peluang dan kesempatan pelayanan kepada fakir miskin. 

Hasil wawancara dengan informan , umumnya informan berpendapat 

bahwa “ telah ada upaya Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Kelompok 

KUBE di Kelurahan Melayu Kota Piring, untuk memberikan pelatihan dan 

pengetahuan kepada anggota KUBE”. 

Upaya ini dapat tercapai karena, melihat tingkat pendidikan anggota 

KUBE yang kebanyakan SLTP Kebawah, sebab dari Anggota KUBE pada 

Kelurahan Melayu Kota Piring yang berjumlah 100 orang anggota dan terbagi 

dalam 10 KUBE, 37 anggota KUBE diantaranya berpendidikan SLTA sederajat, 

19 anggota berpendidikan SD sederajat dan 44 orang anggota KUBE 

berpendidikan SLTP sederajat, maka itu sangat perlu dan vital sekali pelatihan 

dan pengetahuan diberikan kepada anggota KUBE. Sebab pendidikan dimana 

pelatihan ada didalamnya merupakan serangkaian proses yang bermaksud untuk 

meneruskan pengetahuan serta keterampilan dan membangun kecakapan-

kecakapan mental. Dimana di dalamnya terkandung kemajuan-kemajuan 

pemecahan masalah sosial dan sebagai pendorong sosial.  

c. Bantuan pemasaran terhadap hasil usaha anggota KUBE.  

Merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota 

Tanjungpinang untuk meningkatkan potensi serta daya anggota KUBE yang ada 

di Kelurahan Melayu Kota Piring, dalam pengelolaan usaha KUBE yang 

dilakukan melalui pemberian bantuan pemasaran terhadap hasil usaha anggota 

KUBE, misalnya bantuan untuk promosi hasil usaha, bantuan tempat untuk 
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menjual produk KUBE yang dihasilkan dan lainnya. Tujuan pemberian bantuan 

pemasaran terhadap hasil usaha anggota KUBE yang ada di Kelurahan Melayu 

Kota Piring yaitu, agar anggota KUBE memiliki akses atau saluran untuk menjual 

dan mempromosikan produk-produk dari usaha KUBE yang dilakukan, sehingga 

nantinya produk kube yang dihasilkan dapat memberikan tambahan pendapatan 

bagi anggota KUBE yang mengusahakannya. 

Hasil wawancara dengan informan, umumnya informan berpendapat 

bahwa “ belum optimal upaya Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam 

pemberdayaan Kelompok KUBE di Kelurahan Melayu Kota Piring, untuk 

memberikan bantuan pemasaran terhadap hasil usaha anggota KUBE”. 

Permasalahan ini dapat disebabkan karena, Pemerintah Daerah Kota 

Tanjungpinang dalam pemberdayaan Kelompok KUBE tidak ada menganggarkan 

secara khusus dana untuk bantuan pemasaran, baik itu dalam hal promosi ataupun 

pencarian pasar-pasar baru bagi produk KUBE tersebut.  

Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang yang belum membuat regulasi 

atau aturan berkenaan bantuan pemasaran terhadap hasil usaha anggota KUBE. 

Pada hal Pemko Tanjungpinang telah mengeluarkan beberapa regulasi atau 

peraturan yang memudahkan perijinan maupun aturan-aturan dalam ranah 

ekonomi. Serta Keterbatasan pendamping KUBE dalam memberikan bantuan 

pemasaran terhadap hasil usaha anggota KUBE. Sebab pendamping KUBE 

selama ini hanya mendampingi dalam manajemen pengelolaan KUBE, 

pengawasan kegiatan usaha KUBE dan pengawasan kemajuan KUBE, tidak 
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dalam pendampingan dalam hal pemasaran usaha produk yang di hasilkan 

anggota KUBE.  

3. Melindungi masyarakat.  

Merupakan upaya perlindungan dan keberpihakkan kepada Anggota 

KUBE pada Kelurahan Melayu Kota Piring, agar potensi dan kemampuan 

masyarakat terus dapat diberdayakan. Pada kontek pemberdayaan masyarakat 

dalam kegiatan ekonomi produktif bermakna, upaya mencegah terjadinya 

persaingan yang tidak sehat atau tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas 

yang lemah. Indikator melindungi masyarakat ini, dilihat dari :  

a. Pengawasan pengunaan/pemanfaatan dana KUBE oleh anggota.  

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang untuk 

meningkatkan potensi serta daya anggota KUBE di Kelurahan Melayu Kota 

Piring, dalam pengelolaan usaha KUBE yang dilakukan melalui pengawasan 

pengunaan atau pemanfaatan dana KUBE oleh anggota, misal mengunakan dana 

KUBE sesuai aturan dan ketentuan yang ditetapkan untuk modal usaha. Tujuan 

pengawasan pengunaan atau pemanfaatan dana KUBE, supaya pelaksanaan 

program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE di Kelurahan Melayu Kota 

Piring itu efektif dan efisien. Dalam arti target sasarannya sesuai dengan kriteria 

yang telah ditetapkan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang, pengunaan dana 

sesuai ketentuan yang ditetapkan, serta tercapainya tujuan dari pelaksanaan 

program KUBE. Selain itu untuk perlindungan dan keberpihakkan kepada anggota 

KUBE agar potensi dan kemampuan masyarakat terus dapat diberdayakan.  
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Hasil wawancara dengan informan, umumnya informan berpendapat 

bahwa “ pemerintah daerah dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) di Kelurahan Melayu Kota Piring, belum optimal melakukan 

pengawasan pengunaan atau pemanfaatan dana oleh anggota KUBE”.  

Permasalahan ini dapat disebabkan karena, pendamping KUBE baik 

pada tingkat Kelurahan maupun Kecamatan tidak ada kewenangan menindak 

anggota KUBE yang melanggar pengunaan dana bantuan sebagaimana ketentuan 

yang ditetapkan, yaitu Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1998. 

Sebab kewenangan untuk menindak, memberi surat peringatan, ataupun 

pengeluaran dari keanggotaan KUBE ada pada Penangung jawab program KUBE 

pada tingkat Pemerintah Kota Tanjungpinang yaitu Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja Kota Tanjungpinang.  

Kurangnya penegakan sanksi aturan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Kesejahteraan Sosial Kota Tanjungpinang sebagai penanggung jawab, Kec. 

Tanjungpinang Timur dan pihak Kelurahan Melayu Kota Piring sebagai fasilitator 

serta pihak pendamping KUBE di tingkat Kelurahan, kepada penerima bantuan 

yang tidak mematuhi aturan dan ketentuan yang disepakati. Sebab dari 100 

anggota KUBE yang merima bantuan dana usaha, yang terindikasi melanggar 

aturan 12 anggota KUBE. Baik itu dalam pengunaan bantuan yang tidak sesuai 

ketentuan yang diberikan dan tidak membuat laporan pengunaan dana secara 

kontinyu. Dari 12 anggota KUBE yang terindikasi melanggar, maka 5 orang telah 

diberi sanksi teguran, peringatan dan pengeluaran dari kelompok sedangkan 7 

orang anggota KUBE lagi tidak dtegur atau diberi peringatan. 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                              

 

25 

Penyebab lainnya, pihak penangung jawab program KUBE yaitu Dinas 

Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang yang kurang sering turun 

kelapangan dalam melakukan pengawasan pengunaan atau pemanfaatan dana oleh 

anggota KUBE. Pihak Penangung jawab program KUBE pada tingkat Pemerintah 

Kota Tanjungpinang hanya menerima laporan dari Ketua KUBE dan laporan dari 

Pendamping KUBE setelah itu tidak ada tindak lanjut ataupun mengecek 

kebenaran laporan yang diberikan. Pada hal seharusnya Penangung jawab 

program KUBE pada tingkat Pemerintah Kota Tanjungpinang, harus turun secara 

langsung untuk memastikan atau mengecek laporan yang disampaikan Ketua 

KUBE dan laporan dari Pendamping KUBE. 

b. Pemantauan perkembangan usaha anggota KUBE.  

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kota Tanjungpinang untuk 

meningkatkan potensi serta daya anggota KUBE yang ada di Kelurahan Melayu 

Kota Piring, dalam pengelolaan usaha KUBE yang dilakukan melalui pemantauan 

perkembangan usaha anggota KUBE, misal melalui pemeriksaan buku kegiatan 

usaha, pemeriksaan pencatatan keuangan atau pembukuan usaha anggota KUBE 

dan pemeriksaan pembukuan dan kreativitas usaha. Tujuan pemantauan 

perkembangan usaha anggota KUBE yaitu untuk melihat dan mengetahui 

keberhasilan dan perkembangan usaha KUBE yang dijalankan masing-masing 

anggota KUBE. Selain itu untuk memberdayakan masyarakat miskin yang 

tergolong dalam KUBE, agar mereka juga paham dan mengerti akan administrasi 

usaha yang dilakukan sehingga dengan administrasi KUBE ini diharapkan dapat 

menunjang usaha KUBE yang dijalankan.  
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Hasil wawancara dengan informan, umumnya informan berpendapat “ 

pemerintah daerah dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di 

Kelurahan Melayu Kota Piring, belum optimal melakukan pemantauan 

perkembangan usaha anggota KUBE”.  

Permasalahan ini dapat disebabkan karena, sikap malas dari pihak 

pendamping KUBE di tingkat Kelurahan untuk melakukan upaya pemantauan 

perkembangan usaha anggota KUBE. Sebab pemantauan usaha perkembangan 

KUBE yang dilakukan kebanyakan hanya melalui permintaan laporan saja, baik 

pemeriksaan pencatatan keuangan atau pembukuan usaha anggota KUBE dan 

pemeriksaan pembukuan dan kreativitas usaha KUBE. Tetapi kalau yang betul-

betul terjun langsung ke usaha Anggota KUBE untuk memantau perkembangan 

usaha KUBE kurang sekali, paling dalam 2 bulan hanya turun 1 kali, itupun hanya 

pada KUBE-KUBE tertentu saja.  

Penyebab lainnya, jumlah KUBE yang cukup banyak yaitu 10 KUBE 

dengan 100 orang anggota, sedangkan jumlah pendamping KUBE hanya 1 orang, 

jadi tidak sebanding antara jumlah pendamping KUBE dengan jumlah anggota 

KUBE yang akan di pantau perkembangan usahanya secara langsung kelapangan. 

Akibatnya upaya dalam pemantauan perkembangan usaha anggota KUBE yang 

dilakukan menjadi kurang maksimal. Ditambah lagi sikap malas dan ketidak 

patuhan anggota KUBE untuk tepat waktu memberikan laporan perkembangan 

dan keberhasilan usaha anggota KUBE kepada tenaga pendamping.  

 

 



 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                              

 

27 

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan.  

Kesimpulan penelitian, yaitu: 

a. Fungsi pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pada Kota 

Tanjungpinang (Studi pada Kelompok Usaha Bersama di Kelurahan Melayu 

Kota Piring) telah berjalan cukup optimal. Namun begitu untuk kedepannya, 

masih perlu upaya penyempurnaan-penyempurnaan berkenaan  fungsi 

pemerintah daerah dalam pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama di 

Kelurahan Melayu Kota Piring tersebut. Terutama berkenaan masih 

terbatasnya bantuan pemasaran terhadap hasil usaha anggota KUBE serta 

pengawas KUBE yang belum tegas dalam mengawasi 

pengunaan/pemanfaatan dana KUBE oleh anggota dan pemantauan 

perkembangan usaha anggota KUBE.  

b. Faktor penghambat fungsi pemerintah daerah dalam pemberdayaan 

masyarakat pada Kota Tanjungpinang (Studi pada Kelompok Usaha 

Bersama di Kelurahan Melayu Kota Piring), yaitu mental anggota KUBE 

yang menerima dana bantuan KUBE belum berubah, kemampuan 

berwirausaha belum dimiliki sebahagian besar penerima bantuan dana 

KUBE, kemampuan pendamping KUBE yang terbatas, kesadaran dan motif 

anggota KUBE yang masih sekedar mendapatkan bantuan, kurang tegasnya 

penegakkan aturan dan sanksi dari pendamping KUBE dan pengawasan 

yang dilakukan pemerintah daerah dan pendamping KUBE belum optimal. 
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2.  Saran-saran 

Saran-saran yang dapat dikemukakan, yaitu :  

a. Melakukan Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat di 

Kota Tanjungpinang, maka diharapkan kepada Kepala Bidang 

Kesejahteraan Sosial untuk membuat Pelatihan dan Pengembangan 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) didalam usaha pelatihan-pelatihan 

kecakapan hidup atau teknis.  

b. Kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial untuk mendirikan suatu wadah 

sosial ekonomi khusus dalam bentuk Showroom ataupun Toko sebagai  

media pemasaran usaha KUBE yang dihasilkan serta tempat untuk 

melakukan berbagai kegiatan seperti workshop yang berkaitan dengan usaha 

KUBE.  

c. Kedepannya diharapkan kepada Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial untuk 

meningkatkan kemampuan tenaga pendamping KUBE yang di tingkat 

Kelurahan dan Kecamatan, dengan keterampilan teknis yang disesuaikan 

dengan jenis usaha yang dimiliki anggota KUBE serta dengan keterampilan 

dalam pemasaran atau marketing.  
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