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PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMILIK HOME INDUSTRI MELALUI PROGRAM KELOMPOK 

USAHA BERSAMA 

(Program Studi pada Masyarakat di KelurahanTanjung Unggat) 

 

 

ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul”Pemberdayaan Perempuan Pemilik Home Industri melalui Program Kelompok Usaha 

Bersama di Kelurahan Tanjung Unggat”.  

 

Gejala sosial terkait dengan perempuan yang bekerja disektor Informal bukanlah hal yang baru bagi 

masyarakat, terutama di daerah perkotaan, sektor informal terbukti menjadi faktor pengaman bagi 

masyarakat miskin terutama di Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh para perempuan disektor Informal 

merupakan kesempatan bagi perempuan untuk melakukan aktifitas produksi ditengah-tengah ekonomi saat 

ini dengan tujuan tidak lain adalah untuk membantu ekonomi keluarga. Oleh karna itu Pemerintah 

khususnya Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang membuat suatu program dengan cara memberdayakan 

perempuan rawan sosial ekonomi melalui program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) keluarga miskin. 

 

Salah satu wilayah yang ditentukan sebagai lokasi kegiatan usaha adalah Kelurahan Tanjung Unggat. 

Penulis memilih melakukan penelitian diKelurahan Tanjung Unggat karna daerah ini merupakan salah satu 

dari sekian banyak Kelompok usaha yang masih bergerak sampai sekarang. Kelompok Tersebut adalah 

Kube Perempuan Mandiri, Kube Kemunting, dan Kube Melati 45. 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberdayaan perempuan 

dikelurahan Tanjung Unggat serta peran Kube oleh Dinas Sosial kota Tanjung Pinang. Penelitian ini adalah 

penelitian deskriftif kualitatif dengan menggunakan pendekatan lapangan dan teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah dengan cara wawancara dan observasi. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Program Pemberdayaan perempuan oleh Dinas Sosial Kota Tanjung 

Pinang melalui Kelompok usaha bersama diKelurahan Tanjung Unggat belum terlaksana dengan baik. 

Perempuan- anggota Kube kurang maksimal dan bersungguh-sungguh serta berperan aktif terhadap 

usahanya sendiri. Pemerintah seharusnya lebih serius membina dan memberikan sosialisasi serta pelatihan 

kepada anggota kelompok Kube , disisi lain tampaknya pemerintah kurang serius dalam membina para 

anggota Kube sehingga mereka tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk memajukan usahanya, 

akibatnya kelompok usaha kurang mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha lain apalagi 

mengahadapi pasar bebas. 

 

 Kata kunci : KUBE, Pemberdayaan Perempuan 



 

ABSTRACT 

 

This research title is “Pemberdayaan Perempuan Pemilik Home Industri melalui Program Kelompok 

Usaha Bersama di Kelurahan Tanjung Unggat”.  

 

Social problem about woman who work at informal sector is not an old problem for the society, especially 

in the city, informal sector this day have been a safe way for the proletarian especially Indonesia. Woman’s 

activity in informal sector is a chance for them to do a productive activity to increase their family income 

as the purpose. That is why the Government especially Dinas Sosial Kota Tanjungpinang (Social Service in 

Tanjungpinang City) create a program by reinforce woman who have problem in economic social by 

proletarian KUBE program (Kelompok Usaha Bersama/Teamwork Group). 

One of among location for this program is Tanjung Unggat District. Writer decide to choose this location 

based on there is only few KUBE who survive until now. It is a Woman Independent KUBE, Kemunting 

KUBE, and Melati 45 KUBE. 

The research’s purpose is to knowledgeable about the woman reinforce process at Tanjung Unggat District 

and also Social Service Tanjungpinang City part in KUBE program. This research is a descriptive 

qualitative by using field approximation, interview and observation is used as the data collection 

technique. 

Conclusion result for this research is Woman Reinforcement Program by Social Service at Tanjungpinang 

City hasn’t performed well by KUBE at Tanjung Unggat District. Woman – KUBE’s member hasn’t done 

their best in their work. The government should take care this problem seriously, they should try to explain, 

guide, and giving workshop to the KUBE member in order to accomplish their goal. That is why, most of 

them – KUBE haven’t a talented skill to advance their business, moreover to face other businesses in free 

trade market. 

 

Keyword: KUBE, Woman Reinforcement 

 

 

 



 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 

Gejala sosial terkait dengan perempuan yang 

bekerja di sektor informal bukanlah hal yang asing 

lagi di masyarakat, terutama di daerah perkotaan. 

Sektor informal telah terbukti menjadi kutub 

pengaman bagi masyarakat miskin terutama di 

Negara-negara yang sedang bekembang seperti di 

Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh 

perempuan di sektor informal merupakan 

kesempatan bagi perempuan untuk melakukan 

aktifitas produksi di tengah-tengah kondisi 

ekonomi saat ini yang kurang mendukung bagi 

kelompok miskin. 

 Tujuan kegiatan yang dilakukan oleh 

perempuan semata-mata tidak terlepas dari 

pentingnya keberlangsungan hidup dari 

keluarganya.Kondisi riil ini untuk sementara 

bertolak belakang dengan pendapat Aristoteles 

(dalam Lizsa Anggraeny, 2008, 17) ”Alam tidaklah 

membekali perempuan dengan persiapan ilmu 

pengetahuan (intelektual) yang patut dibanggakan, 

“serta Socrates dalam Lizsa Anggraeny, 2008, 17). 

Dalam penjelasan lain dapat dijelaskan tentang 

perempuan adalah sabda Nabi Muhammad SAW, 

“Dunia ini perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan 

adalah wanita shalihah”, (Aqis Bilqisthi, 2010, 14). 

Penjelasan lain tentang begitu pentingnya 

perempuan adalah dari (Fatima Zahra Tamouh 

dalam Bainar dan Aichi, 1999, 99)”. Sebuah 

Negara akan terus terbelakang jika wanita tetap 

tidak diberi kesempatan”. 

 Tentu pendapat ini tidaklah semata-mata 

berpesan kosong,  jika kita lihat kondisi ekonomi 

pada saat ini yang serba mahal dan kebutuhan hidup 

semakin meningkat, pekerjaan dari para suami yang  

pada umumnya serabutan dengan penghasilan tidak 

menentu maka istri diharapkan dapat membantu 

perekonomian keluarga.  Peran istri dalam 

membantu ekonomi keluarga salah satunya adalah 

berkiprah dalam sektor informal. Kegiatan 

perempuan di sektor informal dengan adanya 

industri rumahan  memainkan peranan penting di 

dalam pembangunan masyarakat yang 

mencerminkan pemberdayaan. 

 Pemerintah telah banyak membuat 

program dan memberi bantuan-bantuan dana serta 

meluncurkan program-program pemberdayaan 

masyarakat diantaranya Program Nasional 

Pemberayaan Masyarakat (PNPM),Program Simpan 

Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP), Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) dan program lainnya. 

Pemerintah dalam hal ini berusaha menemukan pola 

yang efektif agar masyarakat miskin dapat 

memperoleh akses modal usaha tanpa agunan 

dengan tetap mendorong tanggungjawab bersama 

melalui program-program pemberdayaan tersebut. 

Tulisan ini akan membahas salah satu kebijakan 

pengentasan kemiskinan di Indonesia yaitu 



kebijakan program bantuan bergulir Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) secara khusus untuk para 

perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang 

dilaksanakan di Kota Tanjungpinang, Provinsi 

Kepulauan Riau dalam hal ini Dinas Sosial. 

Melalui KUBE dirumuskan kembali mekanisme 

upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan 

unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi. 

Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran 

kritis dan kemandirian masyarakat, terutama 

masyarakat miskin dapat ditumbuh kembangkan 

sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan 

sebagai subyek agar penanggulangan kemiskinan dan 

pemberdayaan masyarakat dapat diatasi. Guna 

mencapai visi dan misi KUBE, yaitu tercapainya 

kesejahteraan dan kemandirian masyarakat khusunya 

perempuan dalam rangka pemberdayaan keluarga. 

Proses pemberdayaan perempuan di Kelurahan 

Tanjung Unggat menyangkut budaya yang terdapat 

didalamnya nilai-nilai yang berkembang di 

masyarakat seperti nilai ekonomi yakni, 

mendapatkan penghasilan, nilai politik yakni ikut 

serta dalam pengambilan keputusan baik didalam 

keluarga maupun masyarakat dan nilai sosial yakni 

membantu masyarakat untuk mencapai tujuan 

bersama. Nilai sosial tersebut merupakan yang 

mempengaruhi proses pemberdayaan karena sasaran 

pemberdayaan adalah perempuan di Kelurahan 

Tanjung Unggat. 

Keikutsertaan para perempuan yang berada 

di Kelurahan Tanjung Unggat ternyata memberikan 

banyak fungsi bagi pengembangan diri perempuan. 

Mereka semua belum dapat mengindentifikasikan 

potensi yang ada didalam dirinya, Kini dapat 

mengenali potensi diri mereka masing-masing 

sehingga para perempuan dapat mengaplikasikannya 

melalui keterampilan yang mereka kuasai. Kegiatan 

pemberdayaan perempuan di Kelurahan Tanjung 

Unggat juga mempengaruhi secara psikologi 

khususnya dalam membangun kepercayaan diri 

perempuan terhadap dirinya maupun dihadapan orang 

lain. Pemberdayaan perempuan juga sebagai proses 

pendidikan bagi perempuan dan akan menjadi 

kekuatan perempuan untuk menstranformasikan 

dirinya baik secara ide maupun secara praktis. 

Permasalahan yang melatarbelakangi para 

perempuan di Kelurahan Tanjung Unggat 

membentuk kelompok usaha pada umumnya adalah 

seorang ibu rumah tangga, dalam arti kata hanya 

mengharapkan penghasilan dari suami saja 

,sehingga mereka pun harus memenuhi kebutuhan 

ekonomi keluarganya yang masih minim ditambah 

lagi dengan  penghasilan suami yang tidak menentu. 

Didasari hal tersebut para perempuan khususnya ibu 

rumah tangga  di Kelurahan Tanjung Unggat 

mencoba untuk membuat usaha-usaha kecil 

rumahan sebagai alternatif menambah pendapatan 

keluarga. Para perempuan menciptakan, 

membangun serta menggali potensi-potensi yang 

ada didalam diri mereka. Pada tulisan ini, potensi 

perempuan yang akan digali adalah keterampilan 

perempuan di Tanjung Unggat dalam mengelola 

produksi usaha rumahan mereka, kenapa 3 

kelompok Kube tadi bisa bertahan dengan usahanya 

hingga saat ini dan dibalik kegiatan home industri 

tersebut apakah terdapat cerminan modal sosial 

yang berpengaruh pada pemberdayaan perempuan di 

sektor informal. 

Melihat besarnya perhatian dan peranan dari KUBE 

terhadap upaya pemberdayaan masyarakat serta 

program ini lebih spesifiknya memberdayakan peran 

dari perempuan dalam usaha meningkatkan ekonomi 



keluarga sangat lah menarik untuk dikaji, maka hal 

ini yang mendasari penulis untuk melakukan 

penelitian tentang, “ Pemberdayaan Perempuan 

Pemilik Home Industri melalui Program Kelompok 

Usaha Bersama ”( Studi pada masyarakat di 

Kelurahan Tanjung Unggat) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Agar penulisan ini mempunyai arah terfokus 

maka penulis mengambil perumusan masalah 

nya adalah : “Bagaimanana proses 

pemberdayaan perempuan pemilik Home 

Industri di Kelurahan Tanjung Unggat  

melalui program Kube”? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : Ingin mendiskripsikan peran 

KUBE terhadap pemberdayaan perempuan 

pemilik home industri. 

Secara praktis penulis mengharapkan 

penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran serta dapat menfokuskan peranan 

program yang dimaksud agar dapat 

membantu masyarakat khususnya 

perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang 

tergabung dalam kelompok untuk dapat 

menggerakkkan pemberdayaan masyarakat 

baik untuk keluarga maupun tempat dimana 

penulis melakukan penelitian dilaksanakan. 

Secara Teoritis Penelitian ini juga 

diharapkan dapat dijadikan referensi 

maupun acuan bagi penelitian berikutnya 

dengan permasalahan yang sama ataupun 

berbeda dan dapat dijadikan referensi 

pustaka bagi pemenuhan kebutuhan 

Pemerintah maupun pelaku Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) yang ada di Kota 

Tanjungpinang. 

II. LANDASAN TEORI 

2.1. Sosiologi 

Menurut August Comte, Sosiologi berasal dari 

bahasa latin Socius yang berarti kawan dan 

Logos yang berarti ilmu pengetahuan, 

selanjutnya Selo Sumardjan dan Suelaeman 

Suemardi menyatakan sosiologi adalah ilmu 

yang mempelajari struktur sosial dan proses-

proses sosial termasuk perubahan sosial. 

Sosiologi juga dapat diartikan ilmu yang 

mempelajari interaksi atau hubungan antara 

individu dengan individu, individu dengan 

kelompok, kelompok dengan kelompok, 

sosiologi juga dikenal dengan ilmu 

pengetahuan tentang masyarakat. Adapun 

pokok pembahasan sosiologi yaitu : 

1) Fakta Sosial, yatu cara bertindak, berpikir dan 

berperasaan yang berada di luar individu dan 

mempunyai kekuatan memaksa dan 

mengendalikan individu tersebut. Menurut Emile 

Durkheim dalam bukunya berjudul The rules of 

sociological method pada tahun 1895, dimana 

Surkheim menempatkan fakta sosial sebagai 

sasaran kajian sosiologi yang harus melalui 

kajian lapangan. 

2) Tindakan Sosial, yaitu sebagai tindakan yang 

dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku 

orang lain, contoh menanam bunga untuk 

kesenangan pribadi bukan merupakan tindakan 

sosial, tetapi menanam bunga untuk 

diikutsertakan dalam sebuah lomba sehingga 

mendapat perhatian orang lain merupakan 

tindakan sosial. 

2.2 Teori Struktural Fungsional 



Teori Struktural Fungsional dikembangkan 

dari paradigm fakta sosial. Kajian fakta sosial 

yang menjadi pusat perhatian sosiologi, yaitu 

struktur sosisal dan pranata sosial. Menurut teori 

structural fungsional, struktur sosial adalah 

jaringan hubungan sosial dimana interaksi terjadi 

dan terorganisir serta melalui posisi sosial 

individu dan sub- kelompok dibedakan. 

Sedangkan pranata sosial adalah norma serta 

pola nilai yang ada dan diberlakukan 

dimasyarakat, struktur sosial dan pranata sosial 

tersebut berada dalam suatu system sosial yang 

terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang 

saling berkaitan dan menyatu dalam 

keseimbangan. 

Menurut Talcot Parson, asumsi dasar dari 

teori Fungsionalisme Struktural, yaitu bahwa 

masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan 

dari para anggotanya akan nilai-nilai 

kemasyarakatan tertentu yang mempunyai 

kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan 

sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai 

suatu system yang secara fungsional terintegrasi 

dalam suatu keseimbangan, dengan demikian 

masyarakat adalah merupakan kumpulan system-

sistem sosial yang satu sama lain berhubungan 

dan saling ketergantungan.  

2.3Konsep Pemberdayaan Perempuan 

Menurut Srihartini, memberdayakan masyarakat 

diartikan upaya untuk meningkatkan harkat 

martabat lapisan masyarakat dalam kondisi 

sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri 

dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. 

Dengan kata lain memberdayakan adalah 

memampukan dan memandirikan masyarakat, 

(Srihartini : 2003). 

Sedangkan pemberdayaan perempuan meurut 

Mely G Tan (1997), “Meningkatkan keinginan, 

tuntunan, membagi kekuasaan (sharing power) 

dalam posisi setara (equal), representasi serta 

partisipasi dalam pengambilan keputusan yang 

menyangkut kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. 

 Menurut Adik Wibowo dalam buku 

perempuan dan pemberdayaan mengemukakan 

bahwa pemberdayaan perempuan adalah 

pembekalan, peningkatan serta pembinaan 

potensi atau akulturasi perempuan sehingga lebih 

mampu mempergunakan kesempatan yang ada, 

mampu berperan serta secara aktif menjadi mitra 

kaum laki-laki dalam merintis pembangunan, 

(Adik Wibowo, 1997). 

Pemberdayaan erat kaitannya dengan partisipasi 

(keikutsertaan). Partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan dapat terselenggara apabila rakyat 

merasa ikut terlibat dalam perencanaan 

pembangunan dan pemeliharaan hasil 

pembangunan. Pentingnya partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan akan mendorong 

terciptanya masyarakat aktif, apabila masyarakat 

tidak dilibatkan dalam proses penentuan tujuan 

akan sulit meyakinkan bahwa perencanaan itu 

adalah perencanaan mereka. 

III. METODE PENELITIAN 

3.1Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriftif kualitatif. Menurut Nazir (1999 : 

63), “Metode deskriftif adalah suatu metode 

dalam meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa 

pada masa sekarang dengan tujuan untuk 



membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta,  sifat serta hubungan 

antara fenomena yang akan diteliti. 

Dari pendapat Nazir diatas maka, dapat 

digambarkan peranan Kelompok Usaha 

bersama (KUBE) di kelurahan Tanjung 

Unggat melalui fakta-fakta yang diperoleh 

baik melalui gambaran observasi maupun 

pendapat-pendapat langsung dari anggota 

kelompok yang bergabung dalam Kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) maupun aparat 

Pemerintah setempat. 

3.2 Lokasi Penelitian   

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di 

Kelurahan Tanjung Unggat. Penulis tertarik 

mengambil penelitian di lokasi tersebut 

dengan pertimbangan sebagai berikut : 

Lokasi merupakan salah satu wilayah yang 

menjadi sasaran atas program kelompok 

Usaha Bersama (KUBE) oleh dinas sosial 

Kota Tanjung pinang. 

3.3 Jenis Data 

Jenis data yang akan dikumpulkan alam 

penelitian ini adalah : 

1. Data Primer adalah data yang langsung 

diperoleh peneliti melalui wawancara 

yang bersumber dari informan. 

2. Data Sekunder adalah data yang tidak 

langsung diperoleh peneliti dan berupa data yang 

bersumber dari dokumen-dokumen yang didapat 

dari Pemerintah Kelurahan Tanjung Unggat, Unut 

Pelaksana Program KUBE. 

 4.3Populasi dan Sample 

Populasi menurut Spradley dalam (Sugiyono 

2009 : 215), “ Dalam penelitian kualitatif 

tidak menggunakan istilah populasi tetapi 

dinamakan “Sosial Situation” atau situasi 

sosial yang terdiri dari atas tiga elemen yaitu 

tempat (place), pelaku (actors) dan aktifitas 

(activity) yang berinteraksi secara sinergis. 

Menurut (Sugiyono 2009 : 216), “ Sampel 

dalam penelitian kualitatif bukan responden 

tetapi sebagai narasumber, informan atau 

partisipan. Sampel dalam penelitian 

kualitatif disebut sampel teoritis dan 

pengambilan sampel dalam kualitatif tidak 

diambil secara random akan tetapi diambil 

secara “Purposive”, yaitu dipilih dengan 

pertimbangan dan tujuan tertentu. 

Agar seluruh informan dapat diambil 

datanya maka peneliti menggunakan 

teknik sampling purposive. Sampling 

purposive adalah pengambilan sampel 

dengan sudah ada tujuanya, yaitu 

mengambil data secara acak tetapi 

dianggap mewakili informasi. Dalam 

hal ini peneliti memilih informan yang 

dianggap mengetahui permasalahan 

yang diteliti dan dapat dipercaya 

informasinya. Informan dalam 

penellitian ini terdiri dari anggota 

Kelompok yang terlibat dalam program 

KUBE , Pendamping atau Fasilitator 

serta pihak pemerintah kelurahan 

Tanjung Unggat. 

Dalam penelitian ini, teknik 

pengambilan sampel menggunakan 

“Purposive sampling “ yaitu Teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu” (Sugiyono, 2009: 85). 

Kemudian dalam pembatasan 



narasumber dan penghentian informan, 

apabila tidak ditemukan lagi variasi 

informasi atau sudah terjadi replikasi 

perolehan informasi atau dirasakan 

cukup representative dalam mewakili 

karakteristik permasalahan yang diteliti 

(Arikunto, 1998 dalam Sabian, Usman 

2007). 

5.3Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang berkualitas 

dan berkaitan dengan penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik dan alat pengumpulan 

data antara lain : 

1. Wawancara digunakan sebagai teknik 

dan alat pengumpulan data secara 

langsung atau tatap muka kepada 

informan dan key informan, yaitu 

anggota kelompok Kube dan 

Pendamping dan Lurah guna 

memperoleh informasi yang 

mendukung masalah penelitian dan 

berpedoman pada pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan.  

Wawancara ini dilakukan dengan 

terlebih dulu menyiapkan pertanyaan-

pertanyaan alternative namun pada 

pelaksaanya lebih bebas dan terbuka 

dimana  informan dimintai pendapat 

dan ide-ide dan peneliti mencacat sesuai 

dengan apa  yang telah diberikan 

informan. 

2. Observasi salah satu alasan mengambil 

teknik ini yaitu teknik pengamatan 

memungkinkan dan mengamati sendiri, 

kemudian mencatat prilaku dan 

kejadian sebagaimana yang terjadi pada 

keadaan sebenarnya. Dalam penelitian 

ini peneliti melakukan pengamatan 

yang bersifat terbuka, yaitu pengamatan 

yang diketahui oleh subjek penelitian. 

Subjek dengan sukarela memberikan 

kesempatan kepada pengamatan untuk 

mengamati peristiwa yang terjadi, dan 

mereka sadar bahwa ada orang yang 

mengamati hal yang dilakukan oleh 

mereka. 

6.3 Teknik Analisa Data 

Analisis data menggunakan analisis 

kualitatif. Menurut Nasution, (Sugiyono, 

2009 : 244). 

“ Melakukan analisis adalah pekerjaan 

yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis 

memerlukan aya kreatif serta kemampuan 

intelektual yang tinggi. Tidak ada cara 

tertentu yang dapat diikuti untuk 

mengadakan analisis sehingga setiap 

peneliti harus mencari sendiri metode yang 

dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. 

Bahan yang sama bias diklarifikasikan lain 

oleh peneliti yang berbeda”.  

 

 Karena dalam penelitian kualitatif 

data yang diperoleh dilapangan bisa jadi 

cukup banyak dan komplek maka perlu 

dilakukan analisis data. Menurut Miles dan 

Huberman, (Sugiyono, 2009 : 252) ; 

Reduksi Data, “Data Reduction”, yaitu 

dengan merangkum data, memilih data-data 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

pokok sesuai dengan tema penelitian yang 

dilakukan. Dalam penelitian ini yang 

dilakukan adalah memilih data sesuai 

dengan indicator dari penelitian yakni, 



merangkumkan hasil wawancara dengan 

memilih ata-data yang diperlukan. 

 Setelah data direduksi atau 

dirangkum berdasar kategorinya maka, 

selanjutnya tahap berikutnya adalah dengan 

cara penyajian data atau data display bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau 

narasi. Penyajian data dalam bentuk narasi 

dan penjelasan yang didasarkan kutipan-

kutipan wawancara yang diperoleh dari 

informan.  

 Kemudian narasi yang disajikan 

tidak akan lari dari konsep operasional yang 

dibuat sehingga menghasilkan analisis data 

yang dianggap dan merespon kebutuhan dari 

penelitian yang ada yaitu, Peranan Program 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam 

memberdayakan kelompok perempuan 

pemilik home industri. 

 Langkah berikutnya adalah 

verifikasi dan kesimpulan atau conclusion 

drawing / verification, “ adalah 

menyimpulkan namun demikian menurut 

Miles dan Huberman, (Sugiyono). 

“ Kesimpulan awal dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan 

menukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan pada 

tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel”. 

 

IV. PEMBAHASAN 

4.1 Karakteristik Informan 

Yang menjadi informan penelitian yaitu 

perempuan anggota program Kelompok Usaha 

Bersama sebanyak 10 orang, dari Pemerintah 

setempat sebagai gambaran umum Kelompok 

Usaha Bersama sebanyak 1 orang yaitu Lurah 

Tanjung Unggat, serta 1  orang dari pendamping 

Lokal Kelurahan Tanjung Unggat (Fasilitator ). 

Dari data tersebut menunjukkan informan yang 

paling dominan adalah perempuan, hal ini 

mengindikasikan bahwa Program pelaksanaan 

kegiatan kelompok lebih banyak digerakkan oleh 

para perempuan khususnya ibu-ibu rumah 

tangga. 

4.2  Pendekatan yang harus terarah 

Pendekatan ini ditujukan langsung 

kepada pihak yang memerlukan, dengan program 

yang dirancang untuk mengatasi masalahnya 

sesuai kebutuhan, dengan pendekatan yang 

terarah, pencapaian suatu program atau kegiatan 

menjadi menjadi lebih tepat sasaran. Untuk 

melihat indikator dalam pendekatan yang harus 

terarah. Dari beberapa kutipan pernyataan dari 

para informan melalui wawancara tentang 

program Kube apakah sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat khususnya perempuan kelompok 

usaha rumahan sesuai dengan kebutuhan mereka, 

peneliti menarik kesimpulan bahwa pernyataan 

informan lebih banyak menyatakan tidak sesuai 

dengan kebutuhan, tetapi ada juga yang 

menyatakan sudah sesuai dengan kebutuhan. 

Kegiatan Kube yang tidak sesuai kebutuhan 

masyarakat ini bertentangan dengan  pendapat 

Condrad Philip Kottak dalam Michael M.Cernea 

(1988) , yang menyatakan bahwa 

“mengutamakan manusia dalam campur tangan 

pembangunan berarti memenuhi kebutuhan bagi 

perubahan yang mereka rasakan” sesuai dengan 



pendapat Condrad Philip Kottak tersebut 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Program Kube 

ini seharusnya sesuai dengan kebutuhan 

masyrakat, sehingga dapat dirasakan manfaatnya 

dan masyrakat atau perempuan  dapat berdaya 

dan pada akhirnya menjadi perempuan yang 

mandiri, dengan demikian maka sebuah program 

dikatakan berhasil di daerah tersebut. 

4.3 Pendekatandengan Mengikutsertakan 

Perempuan sebagai sasaran Program 

Adanya partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan akan menghasilkan wujud yang 

berbeda jika pembangunan tidak melalui proses 

yang partisipatif. Pembangunan yang partisipatif 

menghasilkan tata pemerintahan yang lebih baik, 

kemakmuran yang lebih adil dan merata, 

pelayanan dasar yang lebih bermanfaat bagi 

masyarakat banyak dan kebebasan memilih yang 

lebih terbuka. 

Salah satu penerapan prinsip partisipasi 

(keikutsertaan), sebagai salah satu unsur dalam 

proses pemberdayaan masyarakat yang penting 

adalah dalam proses perencanaan dan 

pelaksanaan kegiatan harus melibatkan dan 

mengikutsertakan masyarakat, terutama 

masyarakat prasejahtera. Untuk melihat 

indikator dalam mengikutsertakan masyarakat 

sasaran dalam perencanaan pembangunan di 

Kelurahan Tanjung Unggat dapat dilihat 

melalui beberapa kajian yang dapat dilihat dari 

keikutsertaan perempuan dalam penyusunan 

perencanaan program ,Akses informasi 

masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan 

KUBE, serta anggota dalam melaksanakan 

kegiatan  

Dari beberapa kutipan pernyataan dari para 

informan melalui wawancara tentang 

penyusunan perencanaan di program KUBE di 

Kelurahan Tanjung Unggat, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa tingkat kehadiran dalam 

penyusunan perencanaan masih minim dihadiri 

oleh masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan 

tidak tahu akan informasi adanya musyawarah 

dalam penyusunan perencanaan, tidak 

menerima undangan, tidak ada pemberitahuan 

dari Ketua RT dan tidak dilibatkan. Hal ini 

bertentangan dengan pendapat Jhanabrota 

Bhattacharyya (1972) dalam Taliziduhu Ndraha 

(1990:102) yang mengartikan bahwa : 

"partisfipasi sebagai pengambilan bagian dalam 

kegiatan bersama”. Jika melihat dari pendapat 

tersebut, seharusnya masyarakat berpartisipasi 

atau ikut serta dalam penyusunan perencanaan 

kegiatan KUBE yang akan dilaksanakan di 

wilayah mereka, karena dengan keikutsertaan 

tersebut maka kegiatan yang akan dilaksanakan 

merupakan usulan dari masyarakat sehingga 

kegiatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. 

4.4 Pendekatan Kelompok 

 Pendekatan kelompok dilakukan karena 

jika secara sendiri-sendiri masyarakat sulit dapat 

memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi 

terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara 

individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif 

dalam melaksanakan Program KUBE. 

 Pendekatan kelompok 

dimaksudkan untuk membentuk, menumbuhkan 

atau memperkembangkan suatu kelompok yang 

tadinya kecil dan tidak mampu menjadi 

kelompok yang besar dan mampu dalam 

melaksanakan Program KUBE. Dalam hal ini, 

kelompok merupakan wadah untuk bimbingan 



dan pemberdayaan individu-individu yang ada 

dalam kelompok tersebut. Untuk melihat 

indikator dalam pendekatan kelompok di 

Kelurahan tanjung unggat dilihat melalui 

beberapa kajian yaitu dalam membentuk 

kelompok pelaksanaan serta Adanya pembekalan 

berupa pelatihan pada kelompok yang sudah 

terbentuk, dari hasil penelitian dilapangan Dari 

hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa 

anggota KUBE belum pernah diberikan pelatihan 

khusus tentang pemasaran/marketing. Pelatihan 

seperti itu biasanya diberikan kepada pengurus 

inti, yaitu ketua, sekretaris atau bendahara. 

Sedangkan  anggota biasa belum pernah 

diberikan pelatihan khusus tentang pemasaran 

secara mendalam. 

Pemasaran/marketing merupakan salah 

satu kunci pokok keberhasilan sebuah usaha. 

Bagaimana pun bagus dan berkualitasnya sebuah 

produk jika tidak didukung oleh teknik 

pemasaran yang bagus maka akan sulit berhasil 

melakukan penjualan secara maksimal. 

Akibatnya tentu keuntungan hanya sedikit dan 

sulit bersaing dengan pengusaha lain dalam 

merebut pasar/konsumen.  

Dari hasil wawancara di atas dapat 

dilihat bahwa salah satu program  KUBE adalah 

memberikan pelatihan khusus tentang sistem 

pemasaran. Namun hasil pelatihan tersebut 

tampaknya belum banyak membantu 

meningkatkan system pemasaran ibu-ibu anggota 

. Hal ini disebabkan beberapa hal, seperti:  

a) Ibu-ibu anggota KUBE belum menguasai 

ilmu terapan yang akan membantu teknik 

pemasaran, seperti penguasaan komputer 

dan internet yang sangat lemah, bahkan 

tidak menguasai sama sekali atau gaptek. 

b) Materi pelatihan tampaknya masih bersifat 

umum, yakni materi-materi marketing 

secara umum, kurang begitu focus menggali 

teknik-teknik dan setrategi-setrategi 

pemasaran/marketing yang paling tepat yang 

harus dan dapat dilakukan oleh ibu-ibu 

pemilik “Home Industry” anggota KUBE 

sesuai dengan kemampuan SDM, sarana 

yang tersedia, jenis produk yang dipasarkan, 

pangsa pasar yang menjadi sasaran, para 

pesaing yang perlu dipertimbangkan dan 

lain-lain. 

c) Kurangnya keyakinan dan keberanian 

anggota KUBE dalam mengembangkan dan 

melaksanakan system pemasaran modern, 

dikarenakan produk yang dijual adalah kue 

tradisional.  

  Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat 

disimpulkan bahwa  pembekalan keterampilan 

dalam meningkatkan kemampuan perempuan 

pemilik “Home Industri” anggota Kube sebagai 

marketing usaha mereka sendiri masih kurang. 

Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Soekanto 

(1990:268) Peran adalah aspek dinamis dari 

kedudukan (status).   Apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, maka dia menjalankan 

suatu peran. Namun disebabkan karena 

kurangnya pelatihan marketing yang mendalam 

bagi pengurus dan anggota sehingga mereka 

kurang yakin dan belum berani melangkah lebih 

jauh untuk menggunakan cara-cara pemasaran 

modern yang lebih efektif sehingga perempuan 

pemilik home industry ini belum mampu 

berperan menjadi marketing untuk usahanya 

sendiri. 



V.PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

Dari pemaparan dan penjelasan pada bab- 

bab ebelumnya dijelaskan bahwa pemberdayaan 

adalah memberikan bantuan kepada perorangan 

atau masyarakat untuk memperoleh kemampuan 

dalam memutuskan dan bertindak sendiri dengan 

pengurangan keterbatasan perorangan, dengan 

meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri 

dalam memanfaatkan kemampuan dengan 

mentransfer kemampuan lingkungan pada 

seseorang itu berarti setiap perorangan maupun 

masyarakat memiliki keterbatassan kemampuan, 

melalui program pemberdayaan, kemampuan 

perorangan maupun masyarakat tersebut dapat 

digali dan dikembangkan ,hingga akhirnya bisa 

memunculkan masyarakat yang tidak bisa 

menjadi bisa, dari perorangan menjadi 

berkelompok, ataupun dari tidak sejahtera 

menjadi sejahtera. 

 Pembedayaan perempuan merupakan 

upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat 

kaum perempuan dari lapisan masyrakat yang 

dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan. Dengan katalain pemberdayaan 

adalah memampukan diri dan memandirikan 

masyarakat khususnya perempuan. 

 Pendekatan adalah hal utama dalam 

konsep pemberdayaan, bahwa masyarakat tidak 

dijadikan sebagai objek dari sebuah proyek 

pembangunan, melainkan merupakan subjek dari 

upaya pembangunannya sendiri, berdasarkan 

konsep ini, maka pemberdayaan masyarakat 

harus mengikuti pendekatan-pendekatan yang 

tepat agar pemberdayaan terhadap masyarakat 

dalam kategori pra sejahtera menjadi lebih 

terarah dan tepat sasaran. 

 Beberapa konsep pendekatan 

pemberdayaan dalam penelitian ini yaitu : 

pertama, upaya program harus terarah. Kedua 

program ini harus  langsung mengikutsertakan 

atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang 

menjadi sasaran.ketiga, menggunakan 

pendekatan secara Kelompok, karna secara 

sendiri-sendiri masayarakat sulit memecahkan 

masalah yang dihadapinya, pendekatan 

kelompok juga paling efektif dalam proses 

pemberdayaan. 

 Dari uraian yang telah dijelaskan diatas 

kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti 

berusaha menggali tentang bagaimana 

pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan 

oleh program Kube untuk mendukung konsep 

pemberdayaan yang menjadi penelitian penulis 

dikelurahan Tanjung unggat, karena peneliti 

menilai perencanaan masih belum sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, masih minimnya tingkat 

kehadiran masyarakat dalam merencanakan 

kegiatan pembangunan, dana apakah sudah 

terdapat pemberdayaan melalui pendekatan 

kelompok. 

Berdarkan hasil wawancara yang telah peneliti 

lakukan dilapangan dengan menggunakan 

indikator yang telah ditentukan, maka dalam 

penelitian ini peneliti dapata menarik sebuah 

kesimpulan yaitu : 

1. Dalam hal perencanaan kegiatan, 

kegiatan yang direncanakan masih 

belum berpihak kepada yang 

membutuhkan, hal ini didsarkan atas 

ketidaktahuan masyarakat atau 

perempuan te3rhadap apa yang menjadi 



perencanaan program Kube, selain itu 

terdapat perbedaan pelaksanaan 

kegiatan dengan apa yang telah 

diusulkan. 

2. Dalam hal  perencanaan juga masih 

banyak masyarakat khususnya 

perempuan home industry tersebut tidak 

dilibatkan, hanya dari beberapa unsur 

masyarakat seperti Ketua RT dan ketua 

kelompok usaha saja, sedangkan pada 

pelaksanaan kegiatan masih ada pihak 

pelaksana kegiatan yang berasal dari 

luar lingkungan dimana kegiatan 

tersebut terlaksana. 

3. Dalam pendekatan kelompok, sudah 

terlaksana dilapangan, masyarakat 

sudah mengerti jika sebelum 

pelaksanaan kegiatan harus membentuk 

kelompok terlebih dahulu, tetapi dalam 

internal kelompok masih ada yang tidak 

memberitahukan bahwa adanya 

pelatihan terhadap kelompok yang telah 

terbentuk. 

4. Berdasarkan kesimpulan dari ke tiga 

point diatas maka dapat dikatakan 

bahwa pelaksanaan Program 

KubediKelurahan Tanjung unggat tidak 

sesuai dengan apa yang menjadi tujuan 

program, yaitu mengoptimalkan peran 

serta masyarakat terutama perempuan 

dalam kategori prasejahtera dalam 

merencanakan, 

mempertanggungjawabkan kegiatan 

yang telah dilaksanakan untuk 

menanggulangi kemiskinan 

diwilayahnya. 

5.2    Saran 

1. Diharapkan kepada pemerintah hendaknya 

lebih serius membina dan memberikan ilmu 

dan pelatihan kepada masyarakat, khususnya 

kepada para ibu-ibu pemilik “Home 

Industri” yang menjadi anggota KUBE serta 

memberikannya bantuan modal usaha yang 

lebih besar lagi. Kalau memang persediaan 

dana pemerintah terbatas, menurut penulis 

lebih baik memperkecil jumlah sasaran 

penerima dana bantuan usaha daripada 

memperkecil jumlah bantuan dana dari 

masing-masing sasaran penerima. Sebab jika 

dana bantuan usaha itu terlalu sedikit, 

mereka sulit mengembangkan usahanya, 

seperti yang terjadi di KUBE di kelurahan 

Tanjung Unggat Kec.Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang. Demikian juga dengan 

pembinaan dan pelatihan hendaknya 

mendapat porsi yang cukup, sebab modal 

yang besar tanpa didukung oleh kesadaran, 

pemahaman, dan keterampilan yang 

memadai, mereka juga sulit 

mengembangkan usahanya.  

2. Diharapkan kepada masyarakat hendaknya 

sadar bahwa program KUBE ini bersifat 

bantuan artinya sebagai tambahan dan 

penguat saja. Maka yang paling berperan 

dan berpengaruh atas kesuksesan dan 

kemajuan para ibu-ibu pemilik “Home 

Industri” yang menjadi anggota KUBE ini 

adalah mereka sendiri, bukan orang lain, 

bukan pula pemerintah. 

3. Diharapkan kepada Pendamping agar benar-

benar menjalankan fungsinya dalam 

membina, membimbing, melatih, 

memotivasi, mengawasi dan mengarhkan 

para anggota KUBE agar mereka mampu 



berkembang dan bersaing dengan 

pengusaha-pengusaha lain. 

4. Pemberdayan Kube di Kelurahan harus lebih 

selektif dalam pembentukan kelompok, 

karena kelompok yang ideal adalah 

kelompok yang dibangun berdasarkan 

persamaan kebutuhan dan persamaan akan 

tujuan, sehingga unsur kepentingan individu 

dapat meninimalisir atau bahkan 

dihilangkan, sehingga kelompok tersebut 

bisa lebih efektif dan kreatif. 
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