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ABSTRAK 

 

Program pemberdayaan masyarakat dalam KUBE (kelompok usaha bersama) dapat 

dilihat dari tujuan yang akan dicapai KUBE  mempunyai tujuan yaitu peningkatan 

kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok, peningkatan 

pendapatan, pengembangan usaha, dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial 

diantara para anggota KUBE dengan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya mengalami 

beberapa masalah seperti: terputusnya bantuan dana pakan makan ikan, kurangnya sarana dan 

prasarana transportasi, kemalingan, bibit ikan kurang sehat dan kurang kompaknya kerja 

sama antara kelompok. 

Objek dalam penelitian ini adalah KUBE Gayam. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan KUBE Gayam di Kecamatan Tambelan 

Kabupaten Bintan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dipilih dengan teknik puposive sampling.  

Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa permasalahan yang dihadapi dalam KUBE 

Gayam yaitu minimnya sarana dan prasarana, kurangnya dana untuk pekan makan ikan serta 

adanya campur tangan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Upaya untuk memecahkan 

permasalahan yang dihadapi yaitu dengan melakukan musyawarah.  Dengan tindakan 

melakukan gotong royong dan kerja sama. Dalam dimensi pencapaian tujuan, KUBE Gayam 

belum mencapai tujuan yang ditetapkan.  

Saran dalam penelitian ini yaitu perlunya peningkatan dalam pengawasan pemerintah 

terhadap program KUBE agar berjalan lebih efektif sesuai dengan yang ditetapkan sehingga 

permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik. Perlunya saling keterbukaan 

satu sama lain antara ketua-ketua kelompok dan pemerintah agar lebih terjalin kerjasamanya 

sehingga dapat membantu satu sama lain untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adanya 

kerja sama yang baik dari pemerintah dalam memberikan pemahaman terhadap dana untuk 

KUBE supaya tidak terjadi penyalahgunaan dana sehingga dana tersebut benar-benar 

digunakan untuk kepentingan program KUBE agar lebih efektif. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Program, Pemberdayaan Masyarakat.  
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ABSTRACT 

 

 Community empowerment program in KUBE (business groups) can be seen from the 

objectives to be achieved KUBE has a goal to increase the entrepreneurial skills of the 

members of KUBE together in the group, income generation, business development, and 

awareness-raising and social solidarity among the members of KUBE with the public 

around. In the implementation having some problems such as: interruption of funding feed 

fish meal, lack of facilities and infrastructure transportasi, theft, fingerlings are less healthy 

and less compact cooperation between groups. 

 The object of this research is KUBE Gayam. The purpose of this study was to examine 

the effectiveness of development programs in the District Tambelan KUBE Gayam Bintan 

regency. The method used is a qualitative research with a qualitative descriptive approach. 

Informants selected with purposive sampling technique. 

 The results in this study is that the problems faced by KUBE Gayam namely the lack of 

infrastructure, lack of funds for a week to eat fish as well as the intervention of the parties 

are not responsible. Attempts to solve the problems faced by performing the deliberations. By 

the act of doing mutual assistance and cooperation. In the dimension of achieving goals, 

KUBE Gayam not achieve the goals set. 

 Suggestions in this research is the need for increased government oversight of the 

program to be run more effectively KUBE accordance with established so that these issues 

can be addressed properly. The need for mutual openness to one another between the 

chairmen of groups and governments to be more intertwined cooperation so that they can 

help each other to get maximum results. The existence of good cooperation of the government 

in providing an understanding of the funds to KUBE so that no misuse of funds so that funds 

are actually used for the benefit of KUBE program to make it more effective. 

 

Keywords: Effectiveness, Program, Community Empowerment. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang  

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah 

daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan 

masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang 

berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi 

tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. 

Salah satu membangun kehidupan berbangsa dan bernegara sangat ditentukan 

partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu diperlukan usaha-

usaha masyarakat yang mampu mengubah sikap dan perilaku dalam proses apa yang kita 

sebut mengintegrasikan niat kepentingan kemitraan sebagai salah satu mengangkat derajat 

manusia. Kecamatan Tambelan  Kabupaten Bintan memiliki posisi yang sangat strategis 

dalam pengembangan perekonomian daerah dimasa mendatang. Kecamatan Tambelan 

memiliki sumber daya alam yang potensial untuk peningkatan perekonomian 

masyarakatnya terutama disektor perikanan dan kelautan karena sebagian besar wilayah di 

Kecamatan Tambelan merupakan kawasan laut. 

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar 

atas kelangsungan dan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu pemerintah harus 

memiliki program-program pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Menurut Wrihatnolo dalam 

Nugroho (2007:33-34) Upaya penanggulangan kemiskinan secara konseptional dapat 
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dilakukan oleh empat jalur strategis yaitu perluasan kesempatan, pemberdayaan 

masyarakat, peningkatan kapasitas, dan perlindungan sosial. 

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan bahwa potensi 

sumber daya alam yang banyak tersebut belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan dan diolah 

dengan tepat dan optimal oleh masyarakatnya. Selain itu, banyak penduduk yang 

mengandalkan mata pencaharian sebagai nelayan tradisional dan petani penggarap ladang. 

Padahal pemerintah telah membuat banyak program dan didukung dengan besarnya 

anggaran demi terciptanya kemajuan masing-masing daerah di Indonesia. Namun faktanya 

belum terjadi perubahan yang signifikan untuk masyarakat khususnya masyarakat 

Kecamatan Tambelan. Dengan demikian diperlukan upaya yang lebih efektif untuk dapat 

memajukan dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat di daerah. 

 Hal ini lah yang membuat fungsi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakatnya 

lebih menonjol sebagai negara berkembang. Pentingnya pemberdayaan dalam kehidupan 

bermasyarakat tidak bisa dipungkiri. Namun kegiatan pemberdayaan yang dilakukan 

untuk masing-masing daerah tentu saja berbeda disebabkan kepentingan masyarakat dan 

potensi kemampuan masyarakat serta potensi sumber daya alam yang ada di daerah 

tersebut. Hal ini yang terkadang menjadi kendala dalam keberhasilan program 

pemberdayaan masyarakat. Dana yang telah pemerintah keluarkan terkadang tidak tepat 

sasaran dan justru belum mampu membuat masyarakat yang diberdayakan untuk keluar 

dari ketidakberdayaannya baik dari sisi ekonomi, pendidikan, sosial maupun dari 

keberdayaan politik.  

Secara khusus upaya pemerintah daerah Kabupaten Bintan untuk memajukan 

daerahnya yaitu denngan adanya program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui 

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

tiap Kecamatan. Peran pemerintah daerah dalam hal ini yang diwakili oleh pemerintah 
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Kecamatan dan Dinas Sosial melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas 

Kelautan dan Perikanan sebagai pendamping budidaya ikan laut di bidang perikanan. 

Masing-masing daerah khususnya Kecamatan Tambelan mempunyai kelompok KUBE.  

Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan memiliki beberapa Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) diantaranya, yaitu: 

1. Tiga Belas Kelompok Usaha Bersama yang bergerak dibidang Home Industri: 

KUBE Anggrek Kelurahan Teluk Sekuni, KUBE Mangga, KUBE Dahlia, KUBE 

Melur, KUBE Harum Manis, KUBE Pepaya, KUBE Melati, KUBE Anggur, 

KUBE Anggrek. Kp. Hilir, KUBE Durian, KUBE Melati, KUBE Manggis, KUBE 

Semangka. 

2. Satu Kelompok Usaha Bersama yang bergerak dibidang Pertukangan yaitu KUBE 

Nenas. 

3. Satu Kelompok Usaha Bersama yang bergerak dibidang Penjualan Ikan Asin yaitu 

KUBE Seroja. 

4. Satu Kelompok Usaha Bersama yang bergerak dibidang Perikanan yaitu KUBE 

Gayam. KUBE Gayam terdiri dari sembilan sub-kelompok yaitu kelompok 1 

sampai kelompok 9.  

Dari sekian KUBE yang ada peneliti tertarik untuk membahas tentang KUBE yang 

bergerak dibidang perikanan. Karena KUBE Gayam telah memperoleh bantuan sebesar 

Rp.100.000.000 dana pakan makan ikan dan KJA (Keramba Jaring Apung). Keramba 

Jaring Apung merupakan cara budidaya yang dapat dilakukan di laut, sungai ataupun di 

danau. Dengan keadaan air yang cukup tinggi dengan kualitas air yang cukup memadai 

untuk melakukan budidaya. Keramba menjadi pilihan yang bagus untuk melakukan 

budidaya. Keramba Jaring Apung adalah suatu sarana pemeliharaan ikan atau biota air 

yang kerangkanya terbuat dari bambu, kayu, pipa pralon atau besi berbentuk persegi yang 
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diberi jaring dan diberi pelampung seperti drum plastik atau streoform agar wadah tersebut 

tetap terapung di dalam air. Kerangka dan pelampung berfungsi untuk menahan jaring 

agar tetap terbuka di permukaan air, sedang jaring yang tertutup di bagian bawahnya 

digunakan untuk memelihara ikan selama beberapa bulan. 

Gambar 1.1 

Bentuk Keramba Jaring Apung  KUBE Gayam  

Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan 

 

 
          Sumber: Foto Tenaga Pendamping Budi Daya Ikan Tahun 2011 

Budidaya ikan keramba jaring apung merupakan salah satu cara budidaya pembesaran 

ikan kerapu yang efisien dan efektif. Model sistem budidaya ini telah terbukti lebih 

efisien, baik efisien secara teknis ataupun ekonomis. Dengan luasan media yang sempit, 

kita bisa melipat gandakan hasil panen ikan tanpa harus menambah biaya yang besar. Pola 

yang di pakai adalah mengintensifkan pola budidaya ikan tersebut, yang akhirnya akan 

berdampak pada biaya tinggi namun bisa didapatkan keuntungan yang lebih tinggi pula. 

Jika kita kelola dengan benar, sungai mempunyai potensi yang luar biasa dan dapat 

menghasilkan uang dalam jumlah besar. Peluang yang sangat baik ini akan membuat 

lapangan pekerjaan bagi warga setempat juga. 
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Bantuan Keramba Jaring Apung (KJA) dari pemerintah untuk KUBE Gayam berupa 

peralatan perikanan untuk membantu para nelayan mengembangkan potensi hasil laut 

melalui program KUBE tersebut. Jenis–jenis bantuannya dapat kita lihat pada tabel I.1 

yaitu: 

Tabel I.1 

Bantuan Sarana Prasarana Budidaya Ikan Tahun 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber: Laporan Bulanan Tenaga Pendamping Budidaya Ikan Laut Tahun 2010 

Dari tabel I.1 diatas dapat kita lihat 9 unit keramba jaring apung untuk 9 kelompok. 

9000 ekor benih ikan kerapu. Masing-masing kelompok mendapatkan 1000 ekor benih 

ikan, 9 bungkus pelet, 49.500 kg pakan rucah, 2 kotak obat-obatan, 2 unit rumah jaga, 36 

buah jangkar, 1 gulung tali untuk jangkar, dan 81 buah pemberat jaring dan 

Rp100.000.000 juta uang untuk membeli pakan makan ikan. 

Dari penjelasan bantuan diatas yang telah diberikan pemerintah kepada KUBE Gayam 

penerapan tersebut belum berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Masih ada 

beberapa peralatan yang tidak digunakan dengan baik. Ada beberapa nelayan yang belum 

paham cara kerja bantuan yang diberikan sehingga tidak terpakai dan pada akhirnya dijual 

ke nelayan yang lain. Untuk itu, perlunya menganalisis keefektifan suatu program KUBE 

yang sudah dibentuk di Kecamatan Tambelan dengan menggunakan beberapa teori dan 

analisis mengenai efektivitas. 

NO URAIAN  VOL SATUAN 

1 2 3 4 

1 Keramba Jaring Apung 9 Unit 

2 Benih Ikan Kerapu 9.000 Ekor 

3 Pelet 9 Bungkus 

4 Pakan Rucah 49.500 Kg 

5 Obat-obatan 2 Kotak 

6 Rumah Jaga 2 Unit 

7 Jangkar 36 Buah 

8 Tali Jangkar 1 Gulung 

9 Pemberat Jaring 81 Buah 
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Efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alatevaluasi efektif atau tidaknya suatu 

tindakan. Menurut Sumaryadi (2005:105) bahwa pada dasarnya Efektivitas adalah tingkat 

pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sesuai dengan yang ditetapkan. Istilah 

efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan 

antara hasil yang diharapkan dengan hasil  sesungguhnya yang dicapai. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang didapatkan dari hasil penelitian 

sementara yang ada di lapangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam KUBE Gayam di 

Kecamatan Tambelan kabupaten Bintan.” 

Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah penelitian dan gejala yang teridentifikasi 

diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini kedalam perumusan 

masalah sebagai berikut: bagaimana Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat 

Dalam KUBE Gayam di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan ? 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Program 

Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam KUBE Gayam di Kecamatan 

Tambelan Kabupaten Bintan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

atau bahan pertimbangan bagi KUBE Gayam Kecamantan Tambelan Kabupaten 

Bintan dalam menentukan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat 

khususnya dalam kelompok usaha bersama (KUBE). 
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b. Kegunaan Akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah ilmu 

pengetahuan terutama yang berhubungan dengan program pemberdayaan 

masyarakat dalam kelompok usaha bersama dan juga dapat sebagai referensi untuk 

peneliti-peneliti yang sejenis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. 

Kerangka Teori 

Efektivitas dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau 

tidaknya suatu tindakan seperti pendapat Zulkaidi dalam Wahyuningsih D 

(2005:22) yang dapat dilihat dari: (a) Kemampuan memecahkan masalah, 

keefektifan tindakan dapat diukur dari kemampuannya dalam memecahkan 

persoalan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi 

sebelum dan sesudah tindakan tersebut dilaksanakan dan seberapa besar 

kemampuan dalam mengatasi persoalan dan (b) Pencapaian tujuan, efektivitas 

suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainya suatu tujuan dalam hal ini dapat 

dilihat dari hasil yang dapat dilihat secara nyata. 

Konsep Operasional 

 Konsep yaitu istilah yang khusus untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang 

hendak diteliti dari peneliti, sedangkan operasional adalah unsur penelitian yang 

memberikan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dalam memehami penelitian 

ini, perlu diberikan acuan guna untuk memberikan pemahaman. Agar masing-masing 

konsep yang digunakan dalam penelitian tidak terjadi salah tafsir serta memberikan 

penjelasan bagaimana suatu variabel diukur. Dalam pemasalahan ini, konsep yang 

dioperasionalkan mengacu pada teori Zulkaidi dalam Wahyuningsih D (2005:22) dalam 

tabel berikut yaitu: 
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Tabel I.2 

Konsep Yang Dioperasionalkan Mengacu Pada Teori  

 

 Variabel Dimensi Indikator 

EfektifitasMenurut 

Zulkaidi 

(Wahyuningsih D 

2005:22 ) 

 

  1.  Kemampuan  

memecahkan 

masalah 

1. Permasalahan yang dihadapi  

2. Memecahkan persoalan 

3. Keefektifan tindakan 

2.  Pencapaian 

     Tujuan 

Hasil nyata  yang diperoleh 

dalam tujuan dan sasaran 

KUBE  

1). Kemampuan memecahkan masalah, keefektifan tindakan dapat diukur dari 

kemampuannya dalam memecahkan persoalan dan hal ini dapat dilihat dari 

berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan tersebut 

dilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi persoalan. Adapun 

indikatornya adalah sebagai berikut: 

a). Permasalahan yang dihadapi 

b). Memecahkan persoalan 

c). Keefektifan tindakan 

2). Pencapaian tujuan, efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari tercapainya suatu 

tujuan dalam hal ini dapat dilihat dari hasil yang dapat dilihat secara nyata dalam 

tujuan dan sasaran KUBE. Adapun indikatornya adalah Hasil nyata yang diperoleh 

dalam KUBE Gayam. 

Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu menggambarkan dan mencari 

informasi untuk menilai Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan menggunakan KJA (Keramba Jaring 

Apung) di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan. Menurut Sugiyono (2012:11) yang 

menyatakan bahwa “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 
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mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa 

membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel 

yang lain. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan. Karena 

mengingat bahwa Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan masih belum efektif dalam 

pelaksanaan program kelompok usaha bersama (KUBE) Gayam. Sehingga diperlukan 

perhatian pemerintah agar program KUBE ini dapat memberi peranan secara langsung 

kepada masyarakat untuk menjadi individu yang mandiri yang menyangkut 

kelangsungan hidupnya masyarakat. 

3. Informan dan Key Informan 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling, berpegang 

pada pendapat Sugiyono (2012:96) “adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu”. Adapun cara yang digunakan peneliti untuk memilih informan 

dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara memilih orang yang dianggap 

memiliki pemahaman dan mengerti betul tentang permasalahan yang ditemukan oleh 

peneliti. 

Sehingga peneliti mengambil informan dalam penelitian ini adalah Ketua KUBE 

Gayam dengan jumlah 9 orang. Sementara yang sebagai key informan adalah 

pendamping budidaya ikan laut dari Dinas Perikanan kecamatan Tambelan Kabupaten 

Bintan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menentukan informan untuk memperoleh 

informasi lebih lengkap dari instansi terkait dan dari golongan masyarakat dengan 

menggunakan  purposive sampling artinya teknik penentuan informan untuk tujuan 

tertentu saja.  
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4. Jenis dan Sumber Data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian ini, maka dalam pelaksanaannya data dan informasi yang diperoleh akan 

dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Data Primer 

b. Data Sekunder 

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data penelitian, teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

antar lain: 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Dokumen  

d. Studi Pustaka. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif. Deskriptif Kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh di lapangan dalam 

bentuk kualitatif dan diberikan penjelasan atau kesimpulan dengan menggunakan 

pernyataan-pernyataan atau kalimat yang dapat memberikan gambaran di lapangan. 

 sebagaimana pendapat Sugiyono (2012:11-15) bahwa analisis deskriptif adalah 

menganalisis variabel mandiri. Selanjutnya dilakukan pengelompokkan berdasarkan 

kategori-kategori tertentu. Jadi teknik analisis kualitatif pada penelitian ini adalah teknis 

analisis yang digunakan untuk mengetahui mengenai efektivitas program pemberdayaan 

masyarakat dalam kelompok usaha bersama (KUBE). 
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LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Efektifitas 

Berdasarkan gambaran umum administrasi, efektifitas berasal dari kata kerja efektif, 

berarti terjadinya sesuatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan. Setiap 

perkerjaan yang efektif belum tentu efisien, karna mungkin hasil yang dicapai dengan 

pengahamburan material, juga berupa pikiran, tenaga, waktu maupun benda lain. Menurut 

The Liang Gie dalam Halim (2004:166) Efektifitas adalah suatu keadaan yang terjadi 

sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan 

maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila 

melakukan akibat atau mempunyai maksud sebagai mana yang dikehendakinya. 

Selanjutnya Druker dalam Sugiono (2005:23) mengatakan efektifitas merupakan 

landasan untuk mencapai sukses. Efesiensi merupakan sumberdaya minimal yang 

digunakan untuk mencapai kesuksesan itu. Efesiensi berkenaan dengan cara mengerjakan 

sesuatu dengan benar, sedangkan efektifitas perkerjaan yang benar yang dikerjakan. 

Ukuran efektifitas yang univariasi, dikemukakan oleh Sumaryadi (2005:105) yaitu: 

“kualitas, produktivitas, kesiagaan, laba atau penghasilan, pertumbuhan, pemanfaatan 

lingkungan, stabilitas, perputaran atau keluar masuknya perkerjaan, kemangkiran, 

kecelakaan, semangat kerja, motivasi, kepuasan, penerimaan tujuan-organisasi, kepaduan, 

konflik-konflik kelompok, keluwesan-adaptasi, penilaian oleh pihak luar”. Begitu juga 

dengan menurut Fremont dalam Sugiono (2005:23) Efektifitas merupakan derajat 

pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit yaitu seberapa jauh rencana dapat 

dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai. Sedangkan efisien berarti optimasi 

pengunaan sumberdaya yaitu termudah cara mengerjakannya, termurah biayanya, 

tersingkat waktunya, teringan bebannya, terpendek jaraknya. 
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Wahyuningsih D (2005:22) yang dapat dilihat dari : (a) Kemampuan memecahkan 

masalah, keefektifan tindakan dapat diukur dari kemampuannya dalam memecahkan 

persoalan dan hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebelum dan 

sesudah tindakan tersebut dilaksanakan dan seberapa besar kemampuan dalam mengatasi 

persoalan dan (b) Pencapaian tujuan, efektivitas suatu tindakan dapat dilihat dari 

tercapainya suatu tujuan dalam hal ini dapat dilihat Efektivitas dapat digunakan sebagai 

suatu alat evaluasi efektif atau tidaknya suatu tindakan dari hasil yang dapat dilihat secara 

nyata. 

Menurut Siagian (2001:24) “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana 

dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar yang ditetapkan sebelumnya akan 

menghasilkan jumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya”. Efektivitas 

menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika 

hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. 

Selanjutnya Makmur (2011:6) mengatakan bahwa: “Kegiatan dilakukan secara 

efektif apabila dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampakkan ketepatan antara 

harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai. Maka  

dengan demikian efektivitas dapat kita katakan sebagai ketepatan harapan, implementasi 

dan hasil yang dicapai. Sedangkan kegiatan yang tidak efektif adalah kegiatan yang selalu 

mengalami kesenjangan antara harapan, implementasi dengan hasil yang dicapai” 

2. Pengertian Program  

Program adalah suatu rencana kegiatan yang telah disusun secara sistematis sehingga 

dapat dipergunakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu.  Herman dalam Tayibnapis 

(2008:9) berpendapat bahwa “Program ialah segala sesuatu yang dicoba lakukan 

seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.” 
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Menurut Umar (2002:15), menyatakan bahwa “Program merupakan rencana kerja 

yang dilaksanakan dari kebijakan yang telah diambil atau ditetapkan sebelumnya. Dengan 

kata lain dikatakan bahwa program itu merupakan rencana kerja. Sedangkan menurut 

Hasibuan (2001:100) menyatakan bahwa “Program adalah suatu rencana konkrit karena 

dalam program sudah tercantum, baik itu sasaran, kebijakan, prosedur, waktu maupun 

anggarannya. Jadi program juga merupakan usaha-usaha untuk mengefektifkan rangkaian 

tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidang masing-masing”. 

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu susunan 

rencana yang dibuat untuk dijalankan dalam suatu kegiatan agar tercapai tujuan yang 

diharapkan. 

3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, 

memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan 

penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Eko, 2002). Konsep pemberdayaan 

masyarakat desa dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan 

dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat 

bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari 

pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek agen atau partisipan 

yang bertindak yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas 

dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik kesehatan, pendidikan, perumahan, 

transportasi dan seterusnya kepada masyarakat tentu merupakan tugas kewajiban negara 

secara given. Kedua, masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang 

dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya 

sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di 



 

19 
 

ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi  dalam proses pembangunan dan 

pemerintahan ( Eko, 2002). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 7 Tahun 2007 tentang 

Kader Pemberdayaan Masyarakat, Pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa pemberdayaan 

masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai 

upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi 

untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. 

a. Tujuan, Proses dan Strategi Cara Pemberdayaan Masyarakat 

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya 

kelompok lemah yang memiliki ketidak berdayaan, baik karena internal misalnya persepsi 

mereka sendiri, maupun karena eksternal misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak 

adil ( Edi Suharto,2005:60) 

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses 

pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian 

kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu yang 

bersangkutan menjadi lebih berdaya.  Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya 

membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui 

organisasi. Oakley dan Marsden dalam Hikmat (2010:43-44). Kecenderungan atau proses 

yang pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna 

pemberdayaan. Kedua, atau kecenderungan sekunder, menekankan pada proses 

menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau 

keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. 

Diantara kedua proses tersebut saling terkait. Agar kecenderungan primer dapat terwujud, 



 

20 
 

seringkali harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Pranarka dan 

Vidhyandika dalam Hikmat ( 2010: 44) 

Senada dengan program pembangunan pedesaan, menurut Leibo dalam 

(J.Nasikun,1995) mengajukan strategi yang meliputi: (1) Startegi pembangunan gotong 

royong, (2) Strategi pembangunan Teknikal–Profesional, (3) Strategi Konflik, (4) Strategi 

pembelotan kultural. 

1. Strategi gotong royong, melihat masyarakat sebagai sistem sosial. Artinya 

masyarakat terdiri dari atas bagian-bagian yang saling kerjasama untuk mewujudkan 

tujuan bersama. Gotong royong dipercaya bahwa perubahan-perubahan masyarakat, 

dapat diwujudkan melalui partisipasi luas dari segenap komponen dalam 

masyarakat. Prosedur dalam gotong royong bersifat demokratis, dilakukan diatas 

kekuatan sendiri dan kesukarelaan. 

2. Strategi pembangunan Teknikal–Profesional, dalam memecahkan berbagai 

masalah kelompok masyarakat dengan cara mengembangkan norma, peranan, 

prosedur baru untuk menghadapi situasi baru yang selalu berubah. Dalam strategi ini 

peranan agen–agen pembaharuan sangat penting. Peran yang dilakukan agen 

pembaharuan terutama dalam menentukan program pembangunan, menyediakan 

pelayanan yang diperlukan, dan menentukan tindakan yang diperlukan dalam 

merealisasikan program pembangunan tersebut. Agen pembaharuan merupakan 

kelompok kerja yang terdiri atas beberapa warga masyarakat yang terpilih dan 

dipercaya untuk menemukan cara–cara yang lebih kreatif sehingga hambatan–

hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan dapat diminimalisir. 

3. Strategi Konflik, melihat dalam kehidupan masyarakat dikuasasi oleh segelintir 

orang atau sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu. Oleh karena itu, strategi 

ini menganjurkan perlunya mengorganisir lapisan penduduk miskin untuk 
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menyalurkan permintaan mereka atas sumber daya dan atas perlakuan yang lebih 

adil dan lebih demokratis. Strategi konflik menaruh tekanan perhatian pada 

perubahan oraganisasi dan peraturan (struktur) melalui distribusi kekuasaan, sumber 

daya dan keputusan masyarakat. 

4. Strategi pembelotan kultural, menekankan pada perubahan tingkat subyektif 

individual, mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju gaya hidup baru yang 

manusiawi. Yaitu gaya hidup cinta kasih terhadap sesama dan partisipasi penuh 

komunitas orang lain. Dalam bahasa Pancasila adalah humanis relegius. Strategi ini 

merupakan reaksi (pembelotan) terhadap kehidupan masyarakat modern industrial 

yang betrkembang berlawanan dengan pengembangan potensi kemanusiaan.  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang 

Kader Pemberdayaan Masyarakat, dalam konsiderannya menyatakan bahwa dalam rangka 

menumbuh kembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta swadaya 

gotong-royong dalam pembangunan di desa dan kalurahan perlu dibentuk Kader 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kader Pemberdayaan 

Masyarakat merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang diperlukan 

keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan 

partisipatif di Desa dan Kelurahan.  

Adapun peran Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) intinya adalah mempercepat 

perubahan (enabler), perantara (mediator), pendidik (educator), perencana (planer), 

advokasi (advocation), aktivis (activist) dan pelaksana teknis (technisi roles) lihat Pasal 10 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.7 Tahan 2007 Pemberdayaan 

masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga 

swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau 

oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis 
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karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luarbiasa ketimbang unsur-

unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat 

kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. 

Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan 

bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada 

prinsip saling percaya dan menghormati (Eko, 2002). Dalam hal pada setiap desa telah 

terbentuk KPM, maka kemitraan KPM dan pemerintahan desa perlu didorong untuk 

bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarakat. Ketika kemitraan mampu 

mendorong percepatan kemapanan ekonomi masyarakat, berfungsi secara efektif 

pemerintahan desa (sistem politik lokal), keteladanan pemimpim (elit lokal), dan 

partisipasi aktif masyarakat lihat (Suwondo,2005) maka kemampuan dan kemandirian 

masyarakat dalam pembangunan akan dapat terwujud. 

4. Pengertian Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan 

sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui 

proses kegiatan proses Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) untuk melaksanakan 

kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai 

sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. 

KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses 

Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) dalam rangka memantapkan program 

menghapuskan kemiskinan (MPMK). KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan 

keseluruhan prosedur baku proses Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) kecuali 

untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup keseluruhan 

proses. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil 

bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan berusaha, bantuan stimulans dan pendampingan. 
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a. Tujuan dan Sasaran KUBE 

Tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan melalui: 

1. Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam 

kelompok. 

2. Peningkatan pendapatan. 

3. Pengembangan usaha. 

4. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan 

dengan masyarakat sekitar. 

Sasaran proses Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) dalam kaitan dengan 

kebijakan Menetapkan Program Masalah Kemiskinan (MPMK) adalah Penyandang 

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan 

rincian sebagai berikut: Keluarga Fakir Miskin yang dibina melalui Program Bantuan 

Kesejahteraan Sosial Fakir miskin. 

1. Kelompok Masyarakat Terasing yang dibina melalui Program Pembinaan    

Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing. 

2. Para Penyandang Cacat yang dibina melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi 

Sosial Penyandang Cacat. 

3. Lanjut Usia yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Lanjut 

Usia. 

4. Anak Terlantar yang dibina melalui Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak 

Terlantar. 

5. Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang dibina melalui Program Peningkatan Peranan 

Wanita di Bidang Kesejahteraan Sosial. 

6. Keluarga Muda Mandiri yang dibina melalui Program Pembinaan Keluarga Muda 

Mandiri. 
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7. Remaja dan Pemuda yang dibina melalui Program Pembinaan Karang Taruna. 

8. Keluarga Miskin di Daerah Kumuh yang dibina melalui Program Rehabilitasi Sosial 

Daerah Kumuh (RSDK) 

KESIMPULAN 

 Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bagian awal penelitian ini, bahwa tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan 

masyarakat dalam kelompok usaha bersama (KUBE) Gayam Kecamatan Tambelan 

Kabupaten Bintan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dari uraian serta 

penjelasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kemampuan Memecahkan Masalah 

a. Permasalahan yang dihadapi dalam pemberdayaan masyarakat KUBE Gayam 

Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan yaitu minimnya sarana dan prasarana, 

kurangnya dana untuk pekan makan ikan serta adanya campur tangan dari pihak 

yang tidak bertanggungjawab. 

b. Memecahkan persoalan dalam pemberdayaan masyarakat KUBE Gayam 

Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan yaitu dengan melakukan musyawarah. 

Dalam memecahkan masalah yang dihadapi anggota-anggota melakukan rapat dua 

kali seminggu. 

c. Keefektifan tindakan dalam pemberdayaan masyarakat KUBE Gayam Kecamatan 

Tambelan Kabupaten Bintan setiap kelompok selalu gotong royong dan berkerja 

sama. Dengan menggunakan strategi gotong royong, dipercaya dapat membahwa 

perubahan-perubahan masyarakat, dapat diwujudkan melalui partisipasi dari 

masyarakat. 
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2. Pencapaian Tujuan 

a. Dalam peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama di 

kelompok KUBE Gayam Kecamatan Tambelan belum terlaksana dengan maksimal 

ditandai dengan tidak adanya pelatihan.  

b. Dalam peningkatan pendapatan di KUBE Gayam Kecamatan Tambelan belum bisa 

meningkatkan pendapatan secara maksimal dikarenakan KUBE Gayam tidak 

berhasil ditandai dengan tidak bisa mempertahankan bantuan yang diberikan 

sampai pada masa panen. 

c. Dalam pengembangan usaha KUBE Gayam Kecamatan Tambelan tidak bisa 

berkembang dikarekan bantuanan yang diberikan dari awal sudah mengalami 

masalah yang sangat fatal. 

d. Dalam peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota 

KUBE dan dengan masyarakat sekitar di Kecamatan Tambelan ini sudah sangat 

baik dikarekan oleh pendamping budidaya ikan selalu mendampingi kelompok 

dalam membuat keramba jaring apung. 

SARAN 

Saran yang perlu diberikan kepada pemerintah harus benar-benar melihat kondisi 

yang ada dilapangan, sebelum bantuan diberikan sebaiknya diadakan pelatihan terlebih 

dahulu agar bantuan yang diberikan nantinya bisa digunakan dengan baik masyarakat dan 

harapan kedepan setiap penerima bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) harus 

benar-benar masyarakat yang bisa bertanggung jawab, pemerintah harus mengontrol setiap 

kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok sasaran dan harus benar-benar 

sesuai dengan tugas masing-masing, dalam hal ini untuk mencapai tujuan dari kegiatan 

KUBE Gayam tersebut seharusnya mengikuti pelatihan terlebih dahulu supaya ilmu yang 

didapat bisa digunakan dilapangan untuk menjadi panduan agar setiap kegiatan yang 
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dilakasanakan akan berjalan dengan baik, dan setiap program kegiatan yang dikeluarkan 

pemerintah untuk masyarakat harus sesuai dengan kemampuan masyarakat agar tidak ada 

lagi hambatan-hambatan yang ada di lapangan.  

1. Perlunya pengawasan di lapangan agar setiap kegiatan yang dibuat bisa mencapai hasil. 

2. Setiap kegiatan pemerintah harus melihat lokasi usaha yang tepat dan bagus 

dilaksanakan agar tidak ada hambatan. 

3. Dalam kegiatan tersebut pemerintah harus menjaga komunikasi antara sesama 

kelompok sasaran dengan pemerintah. 

4. Untuk kedepannya pemerintah harus mengawasi kontraktor selaku penyedia barang 

supaya barang yang dipesan sesuan dengan keinginan, agar setiap Kelompok Usaha 

Bersama (KUBE) Gayam bisa merasakan hasil usahanya. 

5. Penerimaan bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk kedepan harus benar-

benar melakukan pelatihan terlebih dahulu supaya bisa mendapatkan hasil yang  

maksimal. 
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