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PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA BUSUNG KECAMATAN SERI 

KUALA LOBAM MELAUI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA 

(KUBE) 

ABSTRAK 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam 

pembangunan. Untuk mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan cara 

pemberdayaan masyarakat. Desa Busung Kec. Seri Kuala Lobam merupakan 

tergolong wilayah pesisir, dan rata-rata penduduknya bermata pencarian sebagai 

nelayan. Umumnya masyarakat nelayan tergolong kedalam masyarakat yang 

kurang mampu. Salah satu upaya Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini 

adalah dengan membuat kebijakan berupa Program Pemberdayaan Fakir Miskin 

(P2FM) melalui pemberian dana hibah kepada Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE).  

Kemudian metode penelitian yang digunakan penulis adalah bersifat 

kulitatif. Sedangkan untuk menganalisa data penulis menggunakan teknik 

deskriptif kulitatif. Dalam menganalisa data temuan penulis menggunakan teori 

pemberdayaan menurut Wilson (1996).  

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pengentasan kemiskinan di Desa 

Busung Kec. Seri Kuala Lobam melalui Program Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) pada level organisasi sudah berhasil, sedangkan pada level unit, 

department dan seksi belum berhasil. Selanjutnya untuk pada level individu belum 

berhasil. Untuk perkembangan penghasilan anggota KUBE di Desa Busung juga 

belum berhasil. Maka bisa disimpulkan bahwa program KUBE belum mampu 

mengentaskan kemiskinan di Desa Busung Kec. Seri Kula Lobam. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan saran kepada Dinas Sosial Kab. Bintan untuk lebih giat lagi dalam 

melakukan pelatihan-pelatihan kepada KUBE di Desa, menyediakan media dan 

kepastian bagi produk KUBE dipasarkan, adanya pengembaian dana berbentuk 

tabungan, dan tinjauan langsung terhadap KUBE di Desa. 

  

Kata Kunci: Kemiskinan, Pemberdayaan masyarakat, KUBE 

 

 

 

 

 



 
 

ERADICATION OF POORNESS IN BUSUNG ISLAND KECAMATAN 

SERI KUALA LOBAM THROUGH THE BUSSINESS GROUF (KUBE) 

 

ABSTRACT 

Poorness in one of problem that need to attention more in development the 

one of way to eradication of poorness is done empowerment of society. Busung 

island is a part of coastal region and averaged of society occupation is a 

fishermans. All of fishermans society is poorness one of the way of government to 

carryout this problem is made a program of empowerment for poorness people 

(P2FM) Through gave bequest money for business grouf (KUBE). 

Then, in this methode of research a written used qualitative methode. 

Whereas for data analysis is used of descriptive qualitative teqhniques. In 

analysis of found of data written used empowerment of theory according to 

Wilson (1996). 

The results of the study are to eradication of poorness in Busung island 

kecamatan Seri Kuala Lobam through the Business Group (KUBE) at the level of 

the organization has been successful, while at the level of the unit, department and 

sexy have not been succesfull. Further to the individual level have not been 

successful. For development in the village ultimate KUBE Busung village is 

unsuccessful. Then it can be concluded that the program has not been able to 

eradicate poverty KUBE Busung island kecamatan Seri Kuala Lobam. 

Based on the result of researched, written could gave some suggesthon for 

dinas social of Bintan regency should gave more attention in training for KUBE 

in village, prepared some media for KUBE product marketed, made some fund, 

and directed visit for KUBE in village. 

 

Key word: poorness, empowerment of society, KUBE 
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PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA BUSUNG KECAMATAN SERI 

KUALA LOBAM MELALUI PROGRAM KELOMPOK USAHA 

BERSAMA (KUBE) 

 

A. Latar Belakang  

Kemiskinan merupakan gambaran kehidupan di banyak Negara 

berkembang, mencakup lebih dari satu milyar penduduk dunia, terutama di daerah 

pedesaan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang diakibatkan oleh kondisi 

nasional suatu negara dan situasi global. Globalisasi ekonomi dan bertambahnya 

ketergantungan antar negara, tidak hanya merupakan tantangan dan kesempatan 

bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara, tetapi juga 

mengandung resiko dan ketidakpastian masa depan perekonomian dunia. 

Indonesia menghadapi masalah yang cukup besar di berbagai bidang, baik 

bidang sosial ekonomi, kependudukan maupun lingkungan hidup. Semuanya ini 

akibat dari berbagai kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada peningkatan 

kesejahteraan rakyat. Dampak dari berbagai kebijakan tersebut adalah semakin 

banyaknya penduduk miskin di Indonesia. 

Jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat 

Statistik bulan september tahun 2013 mencapai angka 28,55 juta jiwa atau sebesar 

11,47 persen penduduk Indonesia. Penduduk miskin di kantong-kantong 

kemiskinan daerah perkotaan sekitar 10,63 juta orang atau 8,52 persen dan di 

pedesaan sekitar 17,92 juta orang atau 14,42 persen. Sedangkan jumlah penduduk 

miskin Provinsi Kepulauan Riau September 2013 mencapai 125,02 ribu jiwa atau 

6,35 persen dengan jumlah penduduk miskin perkotaan mencapai 95,34 ribu jiwa 



 
 

atau 5,79 persen dan daerah pedesaan mencapai 29,68 atau 9,21 persen  

(http://www.bps.co.id). 

Kondisi ini selain disebabkan oleh faktor penduduk desa yang terpuruk 

kelembah kemiskinan akibat dampak ketidakmerataan pendistribusian hasil-hasil 

pembangunan juga oleh sikap mental penduduknya yang mengalami kemiskinan 

secara alamiah dan kultural, ini ditunjukkan oleh situasi lingkaran 

ketidakberdayaan mereka yang bersumber dari rendahnya tingkat pendidikan, 

pendapatan, kesehatan dan gizi, produktivitas, penguasaan modal, ketrampilan 

dan teknologi serta hambatan infrastruktur maupun etnis sosial lainnya 

(Hadiyanti, 2006). 

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang harus diperhatikan dalam 

pembangunan, sebab salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah 

mengurangi kemiskinan. Pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini dalam proses 

pembangunan, bertujuan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional, yaitu 

mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Jadi dalam hal ini kehidupan masyarakat Indonesia harus meningkat 

dan harus kearah yang lebih baik melalui pelaksanaan program-program 

pembangunan. Jika dikaitkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas 

hampir 80 % berada di pedesaan maka sudah sepatutnya usaha pmbangunan 

masyarakat desa perlu mendapat prioritas utama didalam membangun desa 

menjadi desa yang diinginkan dan dicita-citakan demi menuju masyarakat yang 

sejahtera. 

http://www.bps.co.id/


 
 

Rakyat Indonesia mayoritas ada di pedesaan secara statistik jumlah mereka 

yang ada di pedesaan sekitar 60-80% dari jumlah penduduk ”. Hal ini dapat 

dipastikan bahwa desa memiliki potensi yang sangat penting dalam bidang 

pertanian maupun tenaga kerja. Selain itu desa merupakan unit terkecil bagi 

terbentuknya masyarakat politik di Indonesia karena masyarakat pedesaan 

memiliki ikatan tradisi, adat istiadat dan relatif mandiri dari campur tangan pihak 

lain (Nasution, 2013). 

Untuk mengentaskan kemiskinan di Desa salah satunya dengan cara 

pemberdayaan masyarakat, pemerintah dalam hal ini membuat kebijakan berupa 

Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) melalui pemberian dana hibah 

kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang didasari oleh Keputusan Menteri 

Sosial R.I. Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial 

Bagi Keluarga Fakir Miskin. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan 

mengeluarkan Peraturan Bupati no. 43 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan 

dana hibah langsung masyarakat melalui Lembaga Keuangan Mikro Kelompok 

Usaha Bersama (LKM KUBE) Sejahtera Program Pemberdayaan Fakir Miskin 

(P2FM) Kabupaten Bintan. Pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk 

menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun 

berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan 

kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.  

Salah satu lokus dalam penelitian ini adalah Desa Busung Kecamatan Seri 

Kuala Lobam Kabupaten Bintan yang merupakan tergolong wilayah pesisir 

dengan jumlah laut yang cukup dominan karena 90% wilayah Desa ini berbatasan 



 
 

dengan laut, sudah pasti mata pencarian masyarakat di Desa ini adalah Nelayan. 

Umumnya masyarakat Desa Busung yang bermata pencarian sebagai Nelayan 

adalah tergolong masyarakat yang kurang mampu. Tercatat pada tahun 2013 

sebanyak 79 orang warga Desa Busung merupakan masyarakat prasejahtera. 

 Salah satu yang diharapkan bisa mengatasi permasalahan kemiskinan di 

Desa Busung, yaitu melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).  Desa 

Busung memiliki 5 (lima) KUBE dengan jenis usaha yang berbeda. Kelima Kube 

tersebut yaitu Kube Cumi-Cumi, Kube Karya Bintan, Kube Cempaka Biru, Kube 

Keripik Seri Dewi dan terakhir Kube Amanda. Seperti tertera didalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 1.1 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Busung 

NO NAMA KUBE JENIS KUBE ANGGOTA 

1 Cumi- Cumi 

Kerupuk Ikan 
10 orang 

 
Abon Ikan 

Kue Kering 

2 Karya Bintan 

Kerupuk Mangrove 
10 orang 

 
Abon Mangrove 

Dodol Mangrove 

3 Cempaka Biru Kue Basah 10 orang 

4 Keripik Seri Dewi 
Keripik Singkong Gurih 10 orang 

 Keripik Singkong Pedas 

5 Amanda Aksesoris 10 orang 

Jumlah 50 orang 

           Sumber: Kantor Desa Busung tahun 2013 



 
 

  Fenomena yang terjadi adalah selama berjalannya program ini, belum 

terlihat adanya perkembangan. Itu terlihat dari berbagai permasalahan di 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Busung, diantaranya seperti dari 

beberapa KUBE yang dibentuk dengan beraneka jenis usaha, namun jenis usaha 

tersebut semakin lama semakin berkurang dan sampai tidak aktif lagi. Selain itu, 

seharusnya dengan didukung dengan sumber daya alam seperti sumber daya laut, 

mangrove, dan sebagainya. kemudian  berbagai bantuan berupa dana, alat 

produksi dari Dinas Sosial di Kabupaten Bintan, KUBE di Desa Busung mampu 

memanfaatkanya, namun yang terjadi belum adanya perkembangan. 

  Penulis melihat bahwa program pemberdayaan masyarakat, 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 

pemberdayaan masyarakat ini mampu berjalan efektif atau tidak. Berdasarkan 

uraian di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul: “Pengentasan Kemiskinan di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala 

Lobam Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)”.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan melihat luasnya cakupan masalah, 

maka penulis mengganggap penting memberikan batasan masalah yang akan 

dicari jawabannya adalah sebagai berikut: “Apakah Program Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) mampu mengentaskan Kemiskinan di Desa Busung 

Kecamatan Seri Kuala Lobam?” 



 
 

C. Tujuan Penelitian  

      Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini yakni:  

1. Untuk mengetahui apakah program kelompok usaha bersama (KUBE) 

mampu mengentaskan kemiskinan di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala 

Lobam Kabupaten Bintan.  

2. Untuk mengetahui bagaimana penghasilan masyarakat yang tergabung 

kedalam program kelompok usaha bersama (KUBE) di Desa Busung 

Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan, apakah mengalami 

peningkatan atau tidak. 

D. Metodologi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, yaitu 

suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

bagaimana pengentasan kemiskinan di Desa Busung Kecamatan Seri 

Kuala Lobam Kabupaten Bintan melalui Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE).  

2. Objek Penelitian  

          Penulis melakukan penelitian ini dengan mengambil objek 

penelitian pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Busung 

Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.  

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipergunakan dalam mendukung penulisan ini 

adalah data primer dan data sekunder. Pada data primer terdiri dati teknik 



 
 

interview (wawancara) yaitu melakukan wawancara baik secara mendalam 

maupun secara bebas kepada subjek penelitian dengan  menggunakan 

daftar pertanyaan serta dibantu dengan recorder. Adapun yang menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah anggota KUBE (5 orang), Kasie 

Pemberdayaan Keluarga Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bintan, 

Pendamping KUBE di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Pendamping 

Kelompok di Desa Busung, dan Masyarakat. Kemudian teknik observasi 

yaitu dengan melakukan pengamatan langsung untuk mengumpulkan data 

tentang pembangunan yang terjadi. Sedangkan pada data sekunder 

diperolah melalui studi pustaka (Library Search)  yaitu mengambil data 

dari sejumlah buku, literatur, internet, maupun perundang-undangan. 

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data  

            Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: Observasi, wawancara, dan dokumentasi.         

5. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul akan dianalisa secara Deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, 

logis dan akurat mengenai hasil pengumpulan data, maka teknik analisis 

data yang digunakan adalah teknik analisa data Deskriptif kualitatif. 

Teknis analisis kualitatif pada penelitian ini adalah teknis analisis yang 

digunakan untuk mengetahui apakah program KUBE mampu 

mengentaskan kemiskinan di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam. 

yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat. Menurut Miles dan 



 
 

Huberman (1991) dalam Agusta (2003) menyatakan bahwa terdapat tiga 

analisis data kualitatif  yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  

E. Landasan Teori 

1. 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 

(bargaining) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya 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 oleh 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 atau benda tersebut maka seseorang atau sekelompok orang 

itu merasa kurang mampu membiayai kebutuhankebutuhan 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 pada tingkat pemenuhan 



 
 

kebutuhan-kebutuhan yang mendasar (makan minum, berpakaian, bertempat 

tinggal atau rumah, kesehatan dan sebagainya). 

2. Konsep Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Definisi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Haryati Roebyantho 

(2011) adalah kelompok 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 kemandirian usaha untuk 

meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. 

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 

brinteraksi antara satu dengan lain, dan tinggal dalam satuan wilayah tertentu 

dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anggotanya, meningkatkan 

relasi social yang harmonis, ememnuhi kebutuhan anggota, memecahkan 

masalah social yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha 

bersama. 

3. Pemberdayaan Masyarakat  

Menurut Nyoman Sumaryadi (2005:26) dalam bukunya yang berjudul 

perencanaan pembangunan daerah otonom dan pembardayaan masyarakat, 

pengertian pemberdayaan sebagai berikut : 

“Pemberdayaan adalah sebuah kata yang bersifat emotif dan menarik bagi 

beberapa orang. Ada sementara orang yang karena beragam alasan tidak 

suka kata ini. Orang tertarik kepadanya karena ia tampaknya menawarkan 

sesuatu yang pada saat sekarang tidak ada tetapi mampu mengubah 



 
 

kehidupannya. Kata ini mengandung ide bahwa orang berada dalam 

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.” 

 

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: 

a. Mempelajari sejarah terbentuknya konsep pemberdayaan. 

b. Mempelajari konsep dan teori pemberdayaan masyarakat sebagai 

bagian Kybernologi. 

c. Mengidentifikasi bidang-bidang pemberdayaan dan tujuan 

pemberdayaan tiap bidang yang bersangkutan, sekaligus definisinya 

masing-masing. 

d. Mempelajari proses pemberdayaan: input, throughput, output, 

outcome, dan feedback-nya. 

e. Mempelajari metodologi pemberdayaan masyarakat. 

f. Mempelajari kebijakan pemberdayaan masyarakat, khususnya 

Community Development, dengan strategi implementasinya. 

g. Menghidupkan kembali Community Developement sebagai sebuah 

body of knowledge, sebuah bahan pembelajaran, sebuah metodologi, 

kebijakan, dan program. 

 

Kemudian menurut Wilson (1996) dikutip oleh Sumaryadi (2005:152-

153) mengemukakan beberapa ukuran yang berbeda untuk level yang berbeda 

dalam organisasi. Pada level organisasi, pengukuran pemberdayaan ditentukan 

oleh: 

a. Kebijakan pemberdayaan; 

b. Strategi dan perencanaan bagi pengembangan budaya pemberdayaan; 

c. Keuangan dan sumber daya yang tersedia begi pengenalan dan 

pengembangan pemberdayaan; 

d. Struktur dan proses manajemen untuk mengelola pemberdayaan; 



 
 

e. Publisitas dan komunikasi bagi prakarsa dan keberhasilan 

pemberdayaan; 

f. Keberhasilan usaha yang secara langsung mempengaruhi 

pemberdayaan; an 

g. Moril dan kepuasan dalam organisasi. 

 

Pada level unit, departemen dan seksi, ada beberapa factor yang 

menjadi ukuran pemberdayaan. Ukuran-ukuran tersebut meliputi: 

a. Pemahaman tentang pemberdayaan oleh para manajer dan karyawan; 

b. Sumberdaya yang dialokasikan untuk mengembangkan budaya 

pemberdayaan; 

c. Pergantian tenaga kerja; 

d. Indeks moril dan kepuasan; 

e. Fleksibelitas karyawan; 

f. Kurangnya perlawanan terhadap perubahan; 

g. Pertumbuhan keterampilan dan kemampuan karyawan; 

h. Tingkat kepercayaan; 

i. Jumlah orang yang dipromosi; 

j. Suasana diantara staf, an 

k. Derajat delegasi manajemen.  

 

Pada Level Individu, pemberdayaan dapat diukur melalui: 

a. Semangat yang diungkapkan oleh masyarakat; 

b. Keinginan individu untuk belajar hal-hal baru; 

c. Keterbukaan masyarakat erhadap usulan dan konsep baru; 

d. Derajat pengmbilan resiko; 

e. Jumlah usulan dan perbaikan yang direkomendasikan; 

f. Tingkat kerja sama antar individu; dan 

g. Derajat ketidakketergantungan yang diperlihatkan oleh setiap orang. 

 

4. Desa 

Desa menurut Unang Sunardjo dalam dalam Wasistiono dan Tahir 

(2007:10) menyatakan bahwa: 

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan Adat dan 

Hukum Adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; 

memiliki ikatan lahir bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan 

maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social 

dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama;memiliki 

kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah 

angganya sendiri.” 



 
 

Menurut Ndraha (1991 : 7) bahwa desa yang otonomi adalah desa-desa 

yang merupakan sumber hukum, artinya desa dapat melakukan tindakan-

tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain : 

a. Mengambil keputusan atau membuat yang dapat mengikat segenap 

warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut 

penyelenggaraan rumah tangganya. 

b. Menjalankan pemerintah desa. 

c. Memilih kepala desa. 

d. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri. 

e. Memiliki tanah sendiri. 

f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber kekayaan desa. 

g. Menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran desa. 

h. Menyelenggarakan gotong royong. 

i. Menyelenggarakan peradilan desa. 

j. Menyelenggarakan urusan lain demi kesejahteraan desa. 

 

5. Konsep operasional 

Penulis menggunakan konsep pemberdayaan menurut Wilson (1996) dan 

ukuran keberhasilan KUBE berdasarkan pedoman pengembangan KUBE. 

Adapun level ukuran dari pemberdayaan menurut Wilson dan ukuran 

keberhasilan KUBE yang ditujukan kepada Dinas–Dinas di Kabupaten Bintan 

yang terkait dalam Program KUBE dan pengurus KUBE serta anggota KUBE 

di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam. 

a. Pada level organisasi, indikatornya ditujukan kepada Dinas Sosial 

Kab. Bintan serta pengurus KUBE dan yang terkait dalam Program 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE), adalah:  

1) Kebijakan pemberdayaan, strategi dan perencanaan bagi 

pengembangan budaya pemberdayaan;  

2) Keuangan dan sumber daya yang tersedia begi pengenalan dan 

pengembangan pemberdayaan;  



 
 

3) Struktur dan proses manajemen untuk mengelola 

pemberdayaan.  

b. Pada level unit, departemen dan seksi, indikatornya ditujukan kepada 

Pendamping KUBE di Kecamatan, serta pengurus KUBE di Desa 

Busung, adalah: 

1) Memahami tentang pemberdayaan; 

2) Sumberdaya yang dialokasikan untuk mengembangkan budaya 

pemberdayaan;  

3) Pertumbuhan keterampilan; 

4) Tingkat kepercayaan dimaksudkan. 

c. Pada Level Individu, indikatornya ditujukan kepada anggota  KUBE, 

adalah: 

1) Semangat yang diungkapkan oleh masyarakat;  

2) Keterbukaan masyarakat terhadap usulan dan konsep baru; 

3) Derajat pengambilan resiko; 

4) Jumlah usulan dan perbaikan yang direkomendasikan; 

5) Keinginan individu untuk belajar hal-hal baru dimaksudkan; 

6) Tingkat kerja sama antar individu; 

7) Derajat ketidakketergantungan yang diperlihatkan oleh setiap 

orang. 

 

 

 



 
 

F. Hasil Penelitian 

1. Pengentasan Kemiskinan Di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam 

Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

 

a. Level Organisasi 

Pengentasan Kemiskinan Di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala 

Lobam Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk Level 

Organisasi pada indicator kebijakan pemberdayaan ditemukan bahwa yang 

berhak masuk kedalam program ini adalah masyarakat miskin yang 

memiliki usaha, sedangkan masyarakat miskin yang tidak memiliki usaha 

tidak berhak mendapat bantuan ini. 

Untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Busung 

berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis hampir semua KUBE yang 

mendapatkan bantuan dana KUBE penumbuhannya berupa barang seperti 

alat-alat produksi yang langsung dari Dinas Sosial. Setelah program ini 

berjalan dalam beberapa tahun, dan mengalami beberapa perubahan 

paradigma. Ada perhatian besar dari Pemerintah Kabupaten Bintan terhadap 

program ini, hal itu tergambar dari penambahan dana yang akan di keluarkan 

oleh Bupati Bintan yaitu sekitar 1 Milyar Rupiah untuk kebutuhan 

perkembangan program KUBE ini.  

Temuan penulis juga pada indicator ini dilapangan bahwa 

berdasarkan wawancara dengan KUBE di Desa Busung adalah rata-rata 

masyarakat yang mendapatkan batuan ini adalah masyarakat miskin, seperti 

adanya surat keterangan masyarakat kurang mampu yang ditandatangani 

oleh Kepala Desa Busung. surat keterangan masyarakat kurang tersebut 



 
 

terlampir pada proposal permonohan bantuan dana KUBE penumbuhan di 

masing-masing KUBE di Desa Busung. 

Pada indikator ini penulis menyimpulkan bahwa untuk kebijakan 

pemberdayaan ini sudah berhasil, hal tersebut terlihat dengan upaya 

pemerintah yang terus ingin mengembangkan program KUBE ini salah 

satunya dengan penambahan dana, kemudian kejelasan dalam memberikan 

bantuan kepada siapa yang layak mandapatkannya yaitu masyarakat miskin 

yang memiliki usaha dengan syarat memiliki KBS atau Jamkesmas. 

Kemudian pada indikator sumber keuangan sudah berjalan dengan 

baik yaitu terlihat dengan adanya anggaran dana yang di peruntukkan setiap 

tahunnya untuk program KUBE ini dan sumberdaya yang dimiliki mampu 

menopang program ini, baik itu SDM dan SDA sudah tersedia. Pada 

dasarnya untuk indikator keuangan tidak mengalami masalah dan sudah 

tersedia dan disiapkan dengan matang oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan 

dan sumber daya manusia yang sudah dipersiapkan Oleh Dinas Sosial 

Kabupten Bintan dan sumber daya alam yang patut syukuri sudah tersedia, 

namun tinggal bagaimana KUBE mampu mengolahnya dengan baik.  

Begitu juga pada indikator struktur serta proses manajemen program 

KUBE ditemukan bahwa bahwa adanya peran seorang pendamping untuk 

terus meningkatkan pemahaman masing-masing KUBE di Desa Busung 

khusunya dalam proses manajemen KUBE seperti pembuatan laporan dan 

sebagainya. Maka  meyangkut struktur dan proses manajemen untuk 

mengelola KUBE tersebut penulis menyimpulkan bahwa sudah berhasil, 



 
 

karena baik struktur dan dan proses manajemennya sudah berjalan dengan 

baik. Masing-masing KUBE sudah melakukan proses manjemen dalam 

KUBE tersebut di Desa Busung ini seperti melakukan laporan bulanan.  

2) Level unit, department dan seksi 

Pada level unit, departemen dan seksi adalah belum berhasil. Pada 

indikator memahami tentang pemberdayaan ditemukan bahwa tugas seorang 

pendamping KUBE di Desa Busung ini belum maksimal. Hampir semua 

KUBE yang penulis wawancara mengatakan kurangnya pendampingan ke 

KUBE mereka dan malah tidak ada pendampingan sama sekali untuk KUBE 

tersebut salah satunya KUBE Cempaka Biru. Sepatutnya seorang 

pendamping KUBE melakukan pendampingan secara berkala, sehingga 

KUBE di Desa tersebut merasa selalu ada yang mendampingi mereka. 

Begitu sulitnya seorang pendamping KUBE di Desa Busung untuk 

mendampingi KUBEnya, sehingga tidak ada waktu untuk bertemu langsung 

ke KUBE di Desa Busung khususnya KUBE Cempaka Biru. Kemudian 

berdasarkan wawancara dengan pendamping KUBE Desa Busung, beliau 

juga menjelaskan bahwa sudah melakukan pendampingan dan mengusulkan 

trobosan-torbosan untuk menjaga agar KUBE ini tetap berjalan dan berhasil. 

Seperti mengusulkan agar masing-masing KUBE di Desa Busung untuk 

menabung dengan kisaran tergantung kesepakatan anggota KUBE tersebut 

berapa perbulannya. 

Rata-rata Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Busung jenis 

usahanya semakin berkurang, dan penyebabnya salah satunya adalah 



 
 

rendahnya pemahaman mereka tentang memproduksi makanan yang 

berkualitas dan tidak adanya kepastian tentang kemana produk ini akan 

dipasarkan. Hal inilah yang menjadi kendala utama masing-masing KUBE 

di Desa Busung ini sepatutnya di respon seorang pendamping KUBE untuk 

disampaikan ke Dinas Sosial Kabupaten Bintan.  

Pada indikator sumberdaya yang dialokasikan untuk mengembangkan 

budaya pemebrdayaan ditemukan bahwa bahwa sumber daya yang di 

manfaatkan untuk pengembangan program KUBE khususnya di Desa 

Busung sudah berhasil. Karena hal tersebut terlihat dari adanya alokasi dana 

yang digelontorkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan setiap tahunnya 

untuk sumberdaya manusia dalam program KUBE tersebut seperti 

pendamping KUBE dan tim untuk mengevaluasi KUBE tersebut. 

Pada indikator pertumbuhan keterampilan bahwa begitu pentinya 

pelatihan bagi masing-masing KUBE di Desa Busung ini. Pelatihan yang 

dilakukan oleh Dinas Sosial selama ini adalah dengan mengundang satu atau 

dua orang dari anggota KUBE untuk di beri pelatihan. Kenyataannya 

pelatihan-pelatihan yang dilakukan tersebut tidak efektif, namun sebaliknya 

masyarakat mengharapkan adanya tenaga ahli untuk terjun langsung ke 

KUBE mereka memberikan pelatihan sesuai dengan jenis usaha yang 

meraka kelola. 

Pada indikator tingkat kepercayaan bahwa untuk tingkat kepercayaan 

dari Dinas Sosial kepada pendamping KUBE sudah berhasil sedangkan 

untuk di anggota KUBEnya belum berhasil karena masih banyak 



 
 

kecemburuan-kecemburuan sosial yang terjadi diantara anggota KUBE 

tersebut. 

3) Level Individu  

Pada Level Individu yaitu untuk indikator semangat yang 

diungkapkan oleh masyarakat ditemukan bahwa semangat hanya dirasakan 

pada awal terbentuknya KUBE di Desa ini saja, kemudian setelah berjalan 

semakin lama semangat itu menurun. Pada indikator keterbukaan 

masyarakat terhadap usulan dan konsep baru ditemukan bahwa masyarakat 

Desa Busung khususnya anggota KUBE sangat terbuka terhadap kebijakan 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah, khususnya program Kelompok  Usaha 

Bersama (KUBE) ini. 

Pada indikator derajat pengambilan resiko ditemukan tidak adanya 

kesepakatan yang jelas diantara masing-masing anggotanya tentang tugas 

untuk mengelola KUBEnya. Selain itu masing-masing kelompok usaha 

bersama (KUBE) di Desa Busung ini sering berselisih paham diantara 

mereka, hal tersebutlah menjadi kendala dalam mengelola KUBE tersebut. 

sedangkan pada indikator jumlah usulan yang direkomendasikan ditemukan 

bahwa peran pendamping yang jarang mendampingi meraka dan Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) di Desa Busung ini tidak mampu menyampaikan 

langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Bintan maka akibatnya tidak ada 

tanggapan dari pemerintah khusunya Dinas Sosial Kabupaten Bintan. 

Pada indikator keinginan individu untuk belajar hal-hal baru 

ditemukan bahwa bahwa keinginan dari Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 



 
 

di Desa Busung ini untuk belajar memproduksi jenis-jenis makanan baru 

yang bisa dijadikan produk itu sangat kurang sekali. Seperti terus 

berkurangnya jenis usaha yang mereka produksi di masing-masing KUBE 

tersebut. 

Pada indikator tingkat kerja sama antar individu ditemukan bahwa 

untuk tingkat kerja sama pada anggota KUBE belum terlihat. Pada indikator 

derajat ketidakketergantungan yang diperlihatkan oleh setiap orang 

ditemukan bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Busung 

masih menggantungkan harapan mereka kepada pihak-pihak yang mampu 

menggerakkan jenis-jenis usaha yang mereka jalani, seperti halnya terjadi 

pada KUBE Cumi-cumi. 

2. Penghasilan anggota KUBE Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam 

Peningkatan penghasilan pada KUBE di Desa Busung Kecamatan Seri 

Kuala Lobam ditemukan bahwa berdasarkan wawancara rata-rata anggota yang 

mengalami peningkatan penghasilan adalah anggota yang bekerja atau 

menjalankan usahanya, sedangkan yang tidak mengalami peningkatan 

penghasilan adalah anggota yang tidak ikut menjalankan usaha KUBEnya. 

Sedangkan hampir kurang dari setengan angota KUBE di Desa Busung yang 

mengalami peningkatan penghasilan. 

Dari semua KUBE di Desa Busung, tidak ada yang mengembangkan 

jenis usaha dan malah semakin mengurang. Misalnya yang dulu jenis usahanya 

beragam-ragam tetapi sekarang hanya tinggal satu jenis usaha saja. 

Pengurangan jenis usaha KUBE itu hampir semua KUBE di Desa Busung dan 



 
 

bahkan sampai tidak berjalan lagi seperti KUBE Cempaka Biru. Untuk KUBE 

Cumi-cumi dulunya memproduksi abon gonggong sekarang sduah tidak lagi, 

hanya tinggal kerupuk ikan dan kue saja. Sedangkan untuk KUBE Karya 

Bintan yang kemaren memproduksi dodol mangrove, abon mangrove sekarang 

yang rutin hanya kerupuk ikan dan kue.  

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa untuk 

peningkatan penghasilan pada KUBE di Desa Busung belum berhasil 

dikarenakan masih banyak anggota KUBE yang tidak mengalami peningkatan 

penghasilan dibandingkan dengan anggota yang mengalami peningkatan 

penghasilan. 

G.  Penutup 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian dilapangan bisa penulis simpulkan bahwa 

Pengentasan Kemiskinan Di Desa Busung Kecamatan Seri Kuala Lobam 

Melalui Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk Level Organisasi 

adalah sudah berhasil. Hal tersebut mengacu beberapa alasan seperti dengan 

adanya upaya pemerintah yang terus ingin mengembangkan program KUBE ini 

salah satunya dengan penambahan dana, kemudian kebijakan program yang 

sudah tepat sasaran yaitu bagi masyarakat miskin yang memiliki usaha dan 

kejelasan dalam memberikan bantuan kepada siapa yang layak 

mandapatkannya dengan syarat memiliki KBS atau Jamkesmas.  

Kemudian sumber keuangan sudah berjalan dengan baik yaitu terlihat 

dengan adanya anggaran dana yang di peruntukkan setiap tahunnya untuk 



 
 

program KUBE ini dan sumberdaya yang dimiliki mampu menopang program 

ini, baik itu SDM dan SDA sudah tersedia. Begitu juga untuk struktur serta 

proses manajemen program KUBE ini sudah berjalan dengan baik. Masing-

masing KUBE sudah melakukan proses manjemen dalam KUBE tersebut di 

Desa Busung ini seperti melakukan laporan bulanan.  

Sedangkan untuk level unit, departemen dan seksi adalah belum berhasil. 

Seperti masih kurangnya pemahaman seorang pendamping KUBE dalam 

memberdayakan anggota KUBE di Desa Busung, hal itu terlihat dengan masih 

kurangnya upaya yang dilakukan oleh seorang pendamping KUBE Desa 

Busung untuk dalam menyelesaikan permasalahan utama yang dialami masing-

masing KUBE tersebut. Kemudian pelatihan-pelatihan untuk meningkatan 

kualitas produk KUBE yang diharapkan bisa di lakukan namun belum di 

lakukan. Sedangkan untuk kepercayaan diantara anggota KUBEnya belum 

berhasil karena masih banyak perselisihan yang terjadi diantara anggota KUBE 

tersebut. 

Kemudian untuk Level Individu adalah belum berhasil. Seperti 

kurangnya semangat yang diungkapkan oleh KUBE di Desa Busung, hal itu 

terlihat semangat hanya dirasakan pada awal terbentuknya KUBE di Desa ini, 

kemudian setelah berjalan semakin lama semangat itu menurun. Kurangnya 

dalam pengambilan resiko, hal itu terlihat Salah satunya adalah tidak ada 

kesepakatan yang jelas diantara masing-masing anggotanya tentang tugas untuk 

mengelola KUBEnya. 



 
 

Jumlah usulan dan perbaikan yang direkomendasikan juga belum 

mampu disampaikan dengan baik kepada Dinas Sosial Kabupaten Bintan, 

sehingga tidak ada pebaikan yang dilakukan selama ini. Kurangnya keinginan 

individu untuk belajar hal-hal baru, hal itu terlihat  tidak adanya keinginan 

untuk belajar atau mencoba jenis usaha lain di masing-masing KUBEnya. 

Kurangnya kerjasama antar individu, hal itu terlihat bahwa kerja sama pada 

KUBE mereka itu sangat kurang sekali. Kemudian masih sangat bergantung 

dengan pihak lain seperti yang diperlihatkan setiap anggota KUBEdi Desa 

Busung. 

Namun pada level ini ada juga indikatornya yang berhasil yaitu adanya 

keterbukaan masyarakat terhadap usulan dan konsep baru, hal itu dilihat daris 

masyarakat Desa Busung khususnya anggota KUBE sangat terbuka terhadap 

kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, khususnya program KUBE ini.  

Selanjutnya peningkatan penghasilan pada KUBE di Desa Busung belum 

berhasil dikarenakan masih banyak anggota KUBE yang tidak mengalami 

peningkatan penghasilan dibandingkan dengan anggota yang mengalami 

peningkatan penghasilan.  

2. Saran 

Menanggapi dari berbagai permasalahan dalam penelitian yang penulis 

lakukan tentang pengentasan kemiskinan di Desa Busung melalui program 

KUBE, maka perlu adanya saran-saran yang ingin disampaikan kepada pihak 

yang menjalankan program KUBE ini yaitu Dinas Sosial Kabupaten Bintan 



 
 

memalui Kepada Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan 

Sosial. Adapun saran-sarannya sebagai berikut: 

a. Diharapkan dari Dinas Sosial Kabupaten Bintan digiatkan lagi 

melakukan pelatihan-pelatihan terhadap KUBE yang berada di Desa, 

karena pelatihan ini sangat membantu dalam perkembangan KUBE 

itu sendiri. Oleh karena kualitas masyarakat di Desa Busung ini 

rendah. Maka, jika di adakan pelatihan rutin maka akan sangat 

membantu khususnya dalam mengembangkan jenis usaha di KUBE 

tersebut. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan yang betul-betul 

sesuai dengan jenis usaha masing-masing Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) tersebut. 

b. Untuk meningkatkan hasil produk Kelompok Usaha Bersama 

(KUBE) maka dharapkan peran Dinas Sosial dan kerjasama dengan 

instansi terkait menyediakan media dan kepastian bagi produk 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini untuk dipasarkan. Sehingga 

masing-masing KUBE itu tidak bingung lagi untuk memasarkan 

produk mereka. Penulis mengusulkan untuk menyediakan rumah 

produksi. Jadi dengan adanya rumah produksi, maka produk di setiap 

KUBE ini bisa lansung diberi kemasan dan lebel sesuai jenis produk 

dengan ditulis nama KUBE tersebut. 

c. Untuk terus agar Kelompok Usaha Bersama (KUBE) terus aktif, 

maka diharapkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bintan memberikan 

kewajiban kepada setiap KUBE itu untuk mengembalikan dana yang 



 
 

diberikan baik KUBE penumbuhan dan dana KUBE pengembangan. 

Pengembaliannya ke KUBE itu sendiri dalam bentuk tabungan, agar 

dana tersebut bisa mengalir dan terus bisa dimanfaatkan anggota 

KUBE tersebut. 

d. Kemudian diharapkan adanya tinjauan langsung dari pihak Dinas 

Sosial Kabupaten Bintan ke KUBE di Desa, terkait mendengar 

langsung keluhan dan keinginan dari masing-masing kelompok usaha 

bersama (KUBE). Karena berdasarkan temuan penulis dilapangan 

banyak bantuan-bantuan yang diberikan, khususnya berupa alat tidak 

dipergunakan semestinya.  
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