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ABSTRAK 

 
Prastika, Rima. Gerdu-Taskin dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Semanten Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan.. Tesis, Program Studi 

Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing: Dr. Aji Damanuri, M.E.I. 

 

Kata kunci: Implementasi, Program, Pemberdayaan, 

Rumah Tangga Miskin Rentan, Rumah 

Tangga Miskin Berpotensi.  

 

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk 

membuat masyarakat menjadi berdaya melalui upaya 

pembelajaran sehingga mereka mampu untuk mengelola dan 

bertanggung jawab atas program pembangunan dalam 

komunitasnya. Pembelajaran tersebut diimplementasikan 

dalam rangkaian pengembangan kapasitas masyarakat, 

dimana pelaksanaannya harus disesuaikan dengan 

karakteristik dan kemampuan masyarakat setempat karena 

pada dasarnya setiap komunitas bersifat unik. Program 

Gerdu-Taskin merupakan bagian dari upaya 

penanggulangan krisis, tepatnya menanggulangi 

meningkatnya angka kemiskinan akibat krisis. Dengan 

visinya mewujudkan kemandirian bagi masyarakat miskin, 

proses kegiatan Gerdu-Taskin diarahkan pada peningkatan 

peran serta aktif dengan memberikan kepercayaan kepada 

masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, 

merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan 



 

 

penuh tanggungjawab, membangun keswadayaan 

masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, 

sehingga mampu mengelola pembangunan di desa secara 

mandiri dan berkesinambungan dengan pendekatan Tri 

Daya, yaitu pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha, 

pemberdayaan lingkungan.   

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui 

secara kritis dan mendalam bagaimana implementasi 

program pemberdayaan manusia para Gerdu-Taskin ditinjau 

dari pemberdayaan masyarakat; (2) Untuk mengetahui 

secara kritis dan mendalam bagaimana implementasi 

program pemberdayaan usaha pada Gerdu-Taskin ditinjau 

dari pemberdayaan masyarakat; (3) Untuk mengetahui 

secara kritis dan mendalam  bagaimana implementasi 

program pemberdayaan lingkungan pada Gerdu-Taskin 

ditinjau dari pemberdayaan masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Lokasi penelitian ini adalah Gerdu-Taskin di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui 

observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 

induktif. Deskriptif dimaksudkan dengan memaparkan 

sedetail mungkin mengenai program pemberdayaan 

manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan 

lingkungan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang real, 

faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sehingga dapat 

digunakan untuk membuat kesimpulan  dengan interpretasi 

yang tepat. Induktif, suatu cara atau jalan yang di pakai 

untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik 



 

 

tolak dari pengamatan atas pemberdayaan masyarakat pada 

program Gerdu-Taskin, secara terperinci, kemudian menarik 

kesimpulan yang bersifat umum. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, 

penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, 

pemberdayaan manusia pada program Gerdu-Taskin dengan 

cara pemberian bantuan langsung yang bersifat hibah 

sepenuhnya tidak akan menciptakan kemandirian 

masyarakat serta tidak dapat meningkatkan kapabilitas 

masyarakat untuk mendorong dirinya sendiri secara 

berkelanjutan, Namun, program ini secara darurat dapat 

menyelamatkan kelompok masyarakat miskin RTM-R dari 

penderitaan akibat deprivasinya.  

Kedua, implementasi Program Gerdu-Taskin pada 

pemberdayaan usaha di Desa Semanten Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan dapat membantu penambahan modal 

usaha untuk Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B) 

dalam menjalankan masing-masing usaha atau memulai 

usaha. Hasil dari pelaksanaan program Gerdu-Taskin akan 

lebih baik lagi jika, diadakan pembinaan tentang 

pengelolaan usaha kecil pada anggota atau Rumah Tangga 

Miskin Berpotensi (RTM-B) yang mengikuti program 

Gerdu-Taskin, selanjutnya dengan memberikan pelatihan-

pelatihan usaha kecil terhadap Rumah Tangga Miskin 

Berpotensi (RTM-B) agar dapat membuat peluang usaha 

baru yang lebih baik.  

Ketiga, implementasi program pemberdayaan 

lingkungan dilihat dari indikator pelaksanaannya aktivitas 

fungsioalnya telah berjalan dengan baik. Dana untuk 

program Gerdu-Taskin pemberdayaan lingkungan ini 



 

 

dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana desa 

yang bermanfaat bagi masyarakat desa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Prastika, Rima. Gerdu-Taskin and Community 

Empowerment in Semanten Village, Pacitan 

District, Pacitan Regency. Thesis, Sharia 

Economics Study Program, Postgraduate 

Program, Ponorogo State Islamic Institute (IAIN). 

Supervisor: Dr. Aji Damanuri, M.E.I. 

 

Keywords: Implementation, Program, Empowerment, 

Vulnerable Poor Households, Potential Poor 

Households. 

 

 Community empowerment is an effort to make 

people empowered through learning so that they are able to 

manage and be responsible for development programs in 

their communities. The learning is implemented in a series 

of community capacity building, where the implementation 

must be adjusted to the characteristics and capabilities of the 

local community because basically each community is 

unique. The Gerdu-Taskin Program is part of the crisis 

management effort, precisely to overcome the increasing 

poverty rate due to the crisis. With its vision of creating 

independence for the poor, the Gerdu-Taskin activity 

process is directed at increasing active participation by 

giving trust to the community to determine their own needs, 

plan and make decisions openly and responsibly, building 

community self-sufficiency in order to improve their lives, 

so as to be able manage development in the village 

independently and sustainably with the Tri Daya approach, 



 

 

namely human empowerment, business empowerment, 

environmental empowerment. 

 This study aims to: (1) To find out critically and 

deeply how the implementation of the Gerdu-Taskin human 

empowerment program in terms of community 

empowerment; (2) To find out critically and in depth how 

the implementation of business empowerment programs in 

Gerdu-Taskin in terms of community empowerment; (3) To 

find out critically and deeply how the implementation of the 

environmental empowerment program in Gerdu-Taskin is 

viewed from community empowerment. 

 This research uses a qualitative approach. The 

location of this research is Gerdu-Taskin in Semanten 

Village, Pacitan District, Pacitan Regency. The research 

data collection was carried out through observation, in-depth 

interviews and documentation. Data analysis was performed 

using inductive descriptive methods. Descriptive is meant 

by describing as much detail as possible about human 

empowerment programs, business empowerment and 

environmental empowerment, so that conclusions can be 

obtained that are real, factual and accurate regarding the 

facts, properties and relationships between the phenomena 

under investigation. So it can be used to make conclusions 

with the right interpretation. Inductive, a method used to 

obtain scientific knowledge based on observations of 

community empowerment in the Gerdu-Taskin program, in 

detail, then drawing general conclusions. 

 Based on the process of data collection and 

analysis, this research resulted in three findings. First, 

human empowerment in the Gerdu-Taskin program by 

providing direct assistance in the form of a full grant will 



 

 

not create community independence and cannot increase the 

capability of the community to encourage themselves in a 

sustainable manner, however, this program can emergency 

rescue the poor RTM-R from suffering due to depression 

 Second, the implementation of the Gerdu-Taskin 

Program on business empowerment in Semanten Village, 

Pacitan District, Pacitan Regency can help increase business 

capital for Potential Poor Households (RTM-B) in running 

each business or starting a business. The results of the 

implementation of the Taskin Gerdu Program will be even 

better if, a training is held on managing small businesses for 

members or Potential Poor Households (RTM-B) who 

participate in the Gerdu-Taskin program, then by providing 

small business training to Potential Poor Households. 

(RTM-B) in order to make new business opportunities 

better. 

 Third, the implementation of environmental 

empowerment programs can be seen from the indicators of 

the implementation of functional activities that have been 

going well. Funds for the Gerdu-Taskin environmental 

empowerment program are allocated to build village 

facilities and infrastructure that are beneficial to village 

communities. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah kemiskinan dan adanya orang-orang 

miskin bukanlah hal baru karena sudah dikenal 

manusia sejak lama. Kemiskinan merupakan 

fenomena sosial yang bersifat umum, dan memiliki 

bahaya besar bagi umat manusia. Tidak sedikit umat 

manusia yang jatuh peradabannya hanya karena 

kefakiran. Menurut Parsudi Suparlan kemiskinan 

bukanlah sesuatu yang terwujud sendiri dan dari 

aspek-aspek lainnya, akan tetapi terwujud sebagai 

hasil interaksi antara berbagai aspek yang ada dalam 

kehidupan manusia. Aspek-aspek yang utama 

penyebab kemiskinan adalah sosial dan ekonomi.
1
  

Kemiskinan adalah suatu kondisi serba 

kurang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, 

berimplikasi pada kehidupan seseorang atau suatu 

masyarakat. Upaya-upaya untuk mengatasi masalah 

kemiskinan sebenarnya sudah banyak dilakukan, 

penanganan masalah kemiskinan yang terjadi di 

                                                           
1
 M. Hamdar Arraiyyah, Meneropong Fenomena Kemiskinan 

Telaah Perspektif Al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 1. 
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berbagai daerah bersifat multidimensial secara 

politik, sosial dan ekonomi dimana pelaksanaannya 

harus sinergis dan terintegrasi sesuai dengan kondisi 

daerah. Maka diperlukan kerjasama yang baik antara 

pemerintah, pemerintah daerah dan swasta secara 

bersama-sama melakukan perluasan kerja bagi 

masyarakat miskin, meningkatkan daya saing 

ekonomi masyarakat dan menciptakan usaha melalui 

usaha ekonomi keluarga berskala mikro sebagai 

upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan 

masyarakat lokal. 

Dalam menangani masalah kemiskinan 

diperlukan adanya sebuah pemberdayaan ekonomi 

bagi masyarakat miskin. Upaya untuk 

menanggulanginya harus menggunakan pendekatan 

multidisiplin yang berdimensi pemberdayaan. 

Pemberdayaan yang tepat harus memadukan antara 

aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan 

pendayagunaan.
2
 Menurut Pranaka dalam 

Sedarmayanti, munculnya konsep pemberdayaan, 

pada awalnya menekankan pada proses pemberian 

                                                           
2
 Departemen dalam Negeri Direktorat Jendral Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa, Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, 2008, hal. 2. 
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atau pengalihan sebagai kekuasaan, kekuatan atau 

kemampuan kepada masyarakat, organisasi atau 

individu agar menjadi lebih berdaya. Selanjutnya 

menekankan pada proses menstimulasi, mendorong 

dan memotivasi individu agar mempunyai 

kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan 

apa yang menjadi pilihan hidupnya.
3
 

Menyadari hal ini Pemprov Jawa Timur 

mengeluarkan program Gerakan Terpadu 

Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin). Gerdu-

Taskin merupakan progam terpadu dalam rangka 

mempercepat penanggulangan kemiskinan. Arah 

kebijakan ini difokuskan pada upaya penurunan 

angka kemiskinan, pengurangan jumlah 

pengangguran, peningkatan kesejahteraan sosial 

ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM), 

pengurangan beban dan perbaikan mutu hidup 

kelompok rentan dan penguatan kapasitas 

kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal 

dalam pengelolaan program penanggulangan 

kemiskinan. Gerdu-Taskin mempunyai program 

                                                           
3
 Ismail Nawawi, Pembangunan dan Problematika 

Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori dari Praktek Ekonomi dan 

sosiologi (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 141.  
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sebagai penanggulangan kemiskinan melalui 

pendekatan Tri Daya, yaitu: 

1. Pemberdayaan manusia 

2. Pemberdayaan usaha 

3. Pemberdayaan lingkungan 

Tujuan utama pemberdayaan manusia adalah 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dengan 

orientasi pada dukungan peningkatan mutu 

kehidupan Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-R) 

melalui pemenuhan kebutuhan dasar di bidang 

pendidikan dan kesehatan. Peningkatan keterampilan 

teknis dan manajerial demi mendukung penciptaan 

peluang usaha baru dan pengembangan usaha yang 

telah ada. 

Dalam mengurangi angka kemiskinan, 

pengurangan pengangguran, dan menambah 

peningkatan kesejahteraan, maka pemberdayaan 

usaha untuk Rumah Tangga Miskin Berpotensi 

(RTM-B). Adapun tujuannya adalah menggerakkan 

Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B) untuk 

berpacu dalam mengembangkan usaha dari berbagai 

sektor. Sedangkan tujuan utama dari pemberdayaan 

lingkungan yaitu penyediaan, perbaikan 
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prasarana/sarana Rumah Tangga Miskin Rentan 

(RTM-R) dan lingkungannya. 

Pada tahun 2005 Kabupaten Pacitan 

memberikan dana program Gerdu-Taskin pada 4 

desa salah satunya adalah Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Program 

tersebut dikelola oleh Unit Pengelola Keuangan 

bersama pemerintah desa dan tim pelaksana untuk 

melaksanakan kegiatan Tri Daya. Dari ketiga 

program pemberdayaan tersebut yang dikelola 

berkelanjutan adalah pemberdayaan usaha yang 

meliputi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha 

Ekonomi Sektor Riil (USR). Namun, pada 

kenyataanya, fakta di lapangan masih terdapat 

masyarakat miskin padahal sudah diberi program 

Gerdu-Taskin. Hal tersebut disebabkan 

ketidakmaksimalan masyarakat dalam mengelola 

usaha dan kurangnya pengawasan dari tim 

pelaksana.  

Pelaksanaan Program Gerdu-Taskin di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

selama 14 (empat belas) tahun berjalan. Penduduk di 

Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupetan 
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Pacitan sebanyak 1,610 jiwa, penduduk perempuan 

sebanyak 801 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 

809 jiwa, secara umum ekonomi masyarakat Desa 

Semanten adalah menengah ke bawah. 

Gerdu Taskin hanya mampu membentuk 74 

Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan jumlah 

anggota yang diberi pinjaman sebanyak 296 orang 

dengan kondisi dan perkembangan pasca program 

yang beragam. Tingkat kinerja dan pengelolaan Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) Gerdu-Taskin yang 

beragam, tentunya akan mampu memberikan 

dampak perubahan dan kontribusi bagi peningkatan 

roda perekonomian masyarakat dan tingkat 

kesejahteraan masyarakat pedesaan khususnya bagi 

rumah tangga miskin di Desa Semanten Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan. Pemerintah dan 

masyarakat sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan, dan keberlanjutan program 

pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan 

kemiskinan di daerah. Oleh karena itu peneliti ingin 

mengambil penelitian dengan menganalisis 

pelaksanaan program Gerdu-Taskin melalui 

pendekatan Tri Daya di Desa Semanten Kecamatan 
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Pacitan Kabupaten Pacitan dengan pemberdayaan 

masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan 

bahwa masalah yang dijadikan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi program 

pemberdayaan manusia pada Gerdu-Taskin di 

Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan ditinjau dari pemberdayaan masyarakat? 

2. Bagaimana implementasi program 

pemberdayaan usaha pada Gerdu-Taskin di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan ditinjau dari pemberdayaan masyarakat? 

3. Bagaimana implementasi program 

pemberdayaan lingkungan pada Gerdu-Taskin di 

Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupetan 

Pacitan ditinjau dari pemberdayaan masyarakat? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan yang hendak di capai dari penelitian ini 

adalah: 
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1. Untuk mengetahui implementasi program 

pemberdayaan manusia pada Gerdu-Taskin di 

Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan ditinjau dari pemberdayaan masyarakat. 

2. Untuk mengetahui implementasi program 

pemberdayaan usaha pada Gerdu-Taskin di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan ditinjau dari pemberdayaan masyarakat. 

3. Untuk mengetahui implementasi program 

pemberdayaan lingkungan pada Gerdu-Taskin di 

Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan ditinjau dari pemberdayaan masyarakat. 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di 

atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

dan kegunaan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan berguna 

sebagai bentuk sumbangan pemikiran dalam 

rangka memperkaya khazanah pengetahuan 

terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu 

ekonomi syariah tentang bagaimana praktik 

program Gerdu-Taskin di Desa Semanten 
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Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. Selain 

itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pijakan dan perbandingan dengan penelitian 

lainnya. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pedoman dan pijakan bagi IAIN 

Ponorogo dan adik-adik angkatan serta dapat 

memberikan kontribusi mengenai implementasi 

Gerdu-Taskin dan pemberdayaan masyarakat,  

dapat memberikan sumbangan pikiran kepada 

semua pihak yang terkait dan yang 

membutuhkannya lebih khusus bagi diri pribadi 

penulis dalam wawasan dan pengembangan 

karya ilmiah. 

E. Kajian Terdahulu 

Gerdu-Taskin merupakan program andalan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang bertujuan 

untuk mewujudkan kemandirian masyarakat melalui 

pendekatan Tri Daya. 

Dari pengetahuan penulis menemukan karya 

ilmiah yang mengangkat tentang program Gerdu-

Taskin. Adapun karya ilmiah yang penulis ketahui 
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yaitu dari saudara Herry Yulistiyono, Implementasi 

Program Gerdu-Taskin Terhadap Pemberdayaan 

Lembaga Keuangan Mikro Di Jawa Timur (Studi 

Kasus Kabupaten Bojonegoro dan Tuban).
4
 Dalam 

Jurnal tersebut merupakan evalusi kinerja program 

Gerdu-Taskin terhadap pemberdayaan lembaga 

keuangan mikro dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi hasil program Gerdu-Taskin dan dampak 

program pengurangan kemiskinan melalui 

pengembangan usaha dari adanya pinjaman modal 

dari kelompok Gerdu-Taskin.   

Penelitian yang ditulis, Budi Wiyana 2009, 

Pemberdayaan Petani Miskin di Kabupaten Tuban, 

Jawa Timur. Disertasi tersebut merupakan hasil 

penelitian tentang pemberdayaan masyarakat petani. 

Hasil dari pemberdayaan masyarakat tani miskin ini 

adalah meningkatnya kesejahteraan baik dari 

sumberdaya manusianya, permodalan, manajemen. 

Dalam pengelolaan sistem pertaniannya, hingga hasil 

usahanya. Dalam penelitian kurang memperhatikan 

                                                           
4
 Herry Yulistiyono, Implementasi Program Gerdu-Taskin 

Terhadap Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Di Jawa Timur 

(Studi Kasus Kabupaten Bojonegoro dan Tuban), Jurnal  Media Trend, 

Vol. 10.  Nomor 2 (Oktober 2015), hal 196-216. 
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atau menampakkan unsur kesejahteraan dari 

masyarakat, apakah sejahteranya melalui program 

pemberdayaan atau melalui kinerja mereka sendiri 

yang disupport oleh PPL yang selalu mendampingi 

petani dalam usaha peningkatan penghasilan. 

Penelitian yang ditulis oleh Muh. Sayuti juga 

dalam jurnal “Pelembagaan Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes),“Sebagai Pengerak Ekonomi Desa 

Dalam Upaya Penegentasan Kemiskinan Di 

Kabupaten Donggala’’ pada penelitian ini 

membahas tentang upaya pengentasan kemiskinan 

melalui pelembagaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) untuk pemberdayaan dan penggerakan 

potensi pertanian yang ada di desa untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat desa di 

kabupaten Donggala yang mayoritas penduduknya 

petani.
5
 Penelitian ini tidak menjelaskan tentang 

modal awal yang digunakan dalam pendirian 

BUMDes, tetapi lebih menekankan kepada model 

BUMDes sebagai pengerak ekonomi lokal yang 

                                                           
5 H. Muh. Sayuti, Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDs) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa Dalam Upaya 

Penegentasan Kemiskinan Di Kabupaten Donggala, Jurnal Academica 

Fisip Untad, Vol.03 Nomor 02 (Oktober 2011).  
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mengutamakan model kelembagaan, organisasi dan 

manajemen serta fasilitasi yang ideal bagi 

pemberdayaan masyarakat. Program ini berhasil 

dilakuan dan menjadi penyemangat berwirausaha 

masyarakat, selain itu program pelembagaan 

BUMDes ini berhasil menjadi pemicu lahirnya 

BUMDes lain di kabupaten Donggala. 

Penelitian yang ditulis Nur El Yatimah, 

dalam tesis Implementasi Program Gerakan 

Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) 

Sebagai Alternatif Pembangunan Berbasis 

Masyarakat (Suatu Studi Di Kecamatan Bakung 

Kabupaten Blitar Jawa Timur).
6
 Dalam penelitian 

tesis ini membahas tentang implementasi program 

Gerdu-Taskin sebagai alternatif pembangunan 

berbasis masyarakat di kecamatan Bakung 

Kabupaten Blitar dan faktor-faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambat implementasi program 

Gerdu-Taskin. 

                                                           
6
 Nur El Yatimah, “Implementasi Program Gerakan Terpadu 

Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) Sebagai Alternatif 

Pembangunan Berbasis Masyarakat, Suatu Studi Di Kecamatan Bakung 

Kabupaten Blitar Jawa Timur”, (Tesis, Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2010). 
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Bayu Adi Saputro, Irwan Noor, 

Siswidiyanto, dalam jurnal Implementasi Program 

Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) Dalam 

Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Desa 

Sidoharjo, Kecamatan Jambon, Kabupaten 

Ponorogo). Dalam penelitian ini ditemukan kendala-

kendala yang menjadi penghambat dari 

implementasi beras miskin.
7
 Seperti, beras yang 

diterima tidak sesuai dengan petunjuknya, anggaran 

dari pemerintah yang minim sehingga masyarakat 

harus menganti biaya pendistribusian beras dan beras 

yang tidak tepat sasaran dikarenakan dibagi rata 

kepada yang kaya dan miskin. Penelitian Bayu 

menekankan pada program jaminan atau 

perlindungan kepada masyarakat miskin secara 

langsung. 

Dari beberapa telaah pustaka di atas 

perbedaanya yaitu di dalam penelitian ini lebih 

mengembangkan penelitian tentang pemberdayaan 

masyarakat pada Gerdu-Taskin. Jadi, penulis 

                                                           
7 Bayu Adi Saputro, Irwan Noor, Siswidiyanto, Implementasi 

Proram Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) Dalam Upaya 

Pengentasan Kemiskinan (Studi Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon, 

Kabupaten Ponorogo), Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 3, Nomor 

12, Hal. 2028-2032. 
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melakukan penelitian lebih detail mengenai 

pemberdayaan masyarakat pada program Gerdu-

Taskin dengan judul: Gerdu-Taskin dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini memaparkan beberapa hal yang 

penting terkait dengan metode penelitian 

sebagaimana berikut:  

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian dengan rencana disiplin keilmuan 

ekonomi syariah ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. 

b. Jenis Penelitian 

Penelitian dalam tesis ini termasuk jenis 

penelitian lapangan (fiel research) yang 

pada hakekatnya merupakan metode untuk 

menemukan secara khusus dan realistik apa 

yang tengah terjadi pada suatu saat di 

tengah masyarakat. Peneliti melakukan 

penelitian di lapangan secara langsung 

untuk menemukan fakta-fakta dan 
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fenomena yang terjadi di lapangan untuk 

dijadikan penelitian. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam Penelitian kualitatif, peneliti 

merupakan aktor sentral dan pengumpul data 

sementara instrumen selain manusia sebagai 

pendukung saja.  Kehadiran dan tingkat 

kehadiran peneliti di lapangan dan pengamatan 

peneliti dalan rangka observasi dilakukan secara 

terang-terangan. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan objek penelitian 

dalam tesis ini adalah Gerdu-Taskin di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan. Alasan melakukan penelitian di tempat 

ini karena program Gerdu-Taskin di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan sudah berjalan sejak tahun 2005. Gerdu-

Taskin ini pernah mendapat penghargaan 

sebagai Gerdu-Taskin yang berhasil dan menjadi 

UPK terbaik. Jadi, peneliti ingin mengetahui 

bagaimana implementasi program Gerdu-Taskin 

ditinjau dari pemberdayaan masyarakat.   
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4. Sumber Data 

a. Data Primer  

Sumber data yang hanya penulis 

peroleh dari sumber asli atau pertama, 

artinya data primer harus secara langsung 

penulis ambil dari sumber aslinya, melalui 

narasumber yang tepat dan yang kita 

jadikan responden dalam penelitian 

penulis.
8
 Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah: 

1) Responden (informan utama) yaitu 

orang yang memberikan pernyataan 

tentang atau yang mengenai dirinya 

sendiri, yaitu ketua Gerdu-Taskin di 

Desa Semanten Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan dan pengelolanya 

serta data yang dapat mendukung 

jalannya penelitian ini.  

2) Informan tambahan yaitu orang yang 

memberikan pernyataan tentang atau 

yang berkenan dengan orang atau pihak 

                                                           
8
 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian  Kuantitatif dan 

Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 124.  
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lain, yaitu penerima program Gerdu-

Taskin, serta pihak informan lain yang 

dapat memberikan keterangan terkait 

penelitian ini.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang kita butuhkan.
9
 

Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut 

berupa dokumen. Adapun metode 

pengumpulan datanya disebut metode 

dokumentasi, dimana metode ini digunakan 

untuk mendapatkan data berupa data tertulis 

seperti buku, majalah, surat kabar, makalah, 

laporan penelitian dokumen dan lain 

sebagainya.
10

 Dalam penelitian ini, data 

sekunder tersebut berupa data yang 

diperoleh dari Gerdu-Taskin Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.  

 

 

                                                           
9
 Ibid., 123. 

10
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian : Sebuah 

Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi V, 2002), 206. 
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5. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk 

komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi 

dari seseorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. 

Dimana akan menggunakan jenis wawancara 

yang tidak berstruktur (wawancara 

mendalam) agar mudah menggali informasi 

dan menemukan data penelitian. 

b. Observasi 

Tujuan observasi ini digunakan untuk 

menggali informasi melalui pengamatan 

secara langsung terhadap kondisi objek 

penelitian. Dengan metode ini akan diperoleh 

data yang berkaitan dengan situasi umum 

pada Gerdu-Taskin di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan.  

c. Dokumentasi 

Mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan buku dan 

sebagainya. Data dalam penelitian 
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naturalistic kebanyakan diperoleh dari 

sumber manusia melalui observasi dan 

wawancara, namun data dari sumber non 

manusia seperti dokumen, foto dan bahan 

statistik perlu mendapatkan perhatian 

selayaknya.
11

 Dalam hal pengumpulan data 

berupa data perkembangan UPK, data bidang 

usaha dan data laporan keuangan ini 

dilakukan peneliti di Gerdu Taskin di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan. 

6. Analisis Data 

Untuk menganalisa data yang telah 

terkumpul dalam rangka mempermudah 

pembahasan tesis ini penulis menggunakan 

metode:  

a. Deskriptif, yaitu dengan memaparkan sedetail 

mungkin program Gerdu-Taskin dan 

pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat 

diperoleh kesimpulan yang real, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

                                                           
11

 Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 216-217.  
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hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

Sehingga dapat digunakan untuk membuat 

kesimpulan dengan interpretasi yang tepat.  

b. Induktif, suatu cara atau jalan yang di pakai 

untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah 

dengan bertitik tolak dari pengamatan atas 

program Gerdu-taskin dan pemberdayaan 

masyarakat, secara terperinci, kemudian 

menarik kesimpulan yang bersifat umum.
12

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep 

penting yang diperbarui dari konsep kesahihan 

(validitas) dan kendala (reabilitas).
13

 Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) 

dan diadakan pengecekan dengan teknik 

pengamatan yang tekun dan triangulasi.
14

  

 

 

                                                           
12

 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1995), 58. 
13

  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 171. 
14

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & 

D, edisi ke enam (Bandung: Alfabeta, 2009), 372. 
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a. Ketentuan pengamatan ini dilakukan dengan 

cara: 

1) Mengadakan pengamatan dengan teliti dan 

rinci secara berkesinambungan terhadap 

faktor-faktor menonjol yang ada 

hubungannya dengan pemberdayaan 

masyarakat Gerdu-Taskin. 

2) Menelaahnya secara rinci sampai pada 

suatu titik, sehingga pada pemeriksaan 

tahap awal tampak salah satu atau seluruh 

faktor yang ditelaah sudah dipahami 

dengan cara biasa.  

b. Teknik Triangulasi dapat dicapai peneliti 

dengan jalan: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan 

dengan hasil wawancara. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan 

orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

3) Membandingkan apa yang dikatakan 

orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang 

waktu. 
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4) Membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang yang berpendidikan. 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan 

isi suatu dokumen yang berkaitan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Suatu upaya untuk mempermudah 

pembahasan masalah dalam tesis ini dan mudah 

dipahami permasalahannya dengan teratur dan 

sistematis, maka penulis kemukakan sistematika 

pembahasan. Perlu diketahui bahwa pemahasan tesis 

ini terdiri dari berbagai bab. Dan tiap-tiap bab dibagi 

dalam beberapa sub bab, maka untuk lebih jelasnya 

penulis kemukakan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berfungsi sebagai pola 

umum yang menggambarkan seluruh 

isi tesis yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, 

kajian terdahulu, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 
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BAB II :PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

Pada bab kedua berisi tentang 

landasan teori, yang merupakan 

pijakan dan selanjutnya digunakan 

untuk menganalisis data di dalam 

laporan penelitian (tesis) ini. Yang 

di dalamnya terdiri dari dua sub-bab, 

yaitu: mengenai pemberdayaan 

masyarakat yang dimulai dari 

pengertian, dasar hukum 

pemberdayaan, langkah-langkah 

kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

tujuan pemberdayaan, lingkup 

kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

karakteristik penerima manfaat. 

BAB III  : GAMBARAN UMUM GERDU 

TASKIN DESA SEMANTEN 

KECAMATAN PACITAN 

KABUPATEN PACITAN 

Pada bab ini mengemukakan tentang 

hasil penelitian literatur mengenai 
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data yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah, yang 

meliputi pemaparan secara umum 

tentang: gambaran umum Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan 

Kabupeten Pacitan, batas wilayah, 

keadaan ekonomi, profil Gerdu-

Taskin, struktur kepengurusan, visi 

dan misi, kriteria miskin Gerdu-

Taskin, tahap-tahap pelaksanaan, 

ruang lingkup Gerdu-Taskin, sistem 

dan prosedur pelayanan simpan 

pinjam, analisa kelayanakan 

pinjaman, pengelolaan pinjaman, 

implementasi program Gerdu-

Taskin. 

BAB IV : IMPLEMENTASI GERDU-

TASKIN PADA PROGRAM TRI 

DAYA 

 Pada bab ini menjelaskan tentang 

implementasi program Gerdu-Taskin 

dengan pendekatan Tri Daya: 
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pemberdayaan manusia, 

pemberdayaan usaha, pemberdayaan 

lingkungan.  

BAB V : PENUTUP 

 Bab ini merupakan penutup dari 

pembahasan tesis ini, yang berisi 

kesimpuan akhir dari permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini 

yakni Gerdu-Taskin dan 

pemberdayaan masyarakat Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan serta saran-saran 

dari penulis baik secara akademis 

maupun praktis.  
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BAB II 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

A. Pengertian Pemberdayaan 

Pemberdayaan dalam Bahasa Arab disebut 

sebagai tamkin. Kata tamkin dalam kamus-kamus 

besar merupakan bentuk mashdar dari fi’il makka >na. 

Kata tersebut memiliki arti yang sama dengan 

amka>na. Kata َمَكنَّ   berkaitan dengan kata الَمْكن dan 

.المِكن
1
 Penulis al-Muhith fi al-Lughah mengatakan: 

املَِكُن واملَْكُن بَ ْيُض الضَّبِّ َضبٌَّة َمُكْو ٌن َويِف احلَِد 

َها َو َأْمِكَنِتَها ْيثِ  َر َعَلى َمِكَنا ِِتاَ َأ ْي ُعشِّ َأِقُر ْوا الطَّي ْ  

 berarti telur biawak المِكن dan الَمْكن)

herbivora, telur yang tersimpan di suatu 

tempat). Dalam hadis disebutkan,”biarkan 

burung itu hidup dalam sangkarnya atau 

tempat tinggalnya”.
2
 

 

Kata tamkin menunjukkan atas kemampuan 

melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, 

                                                           
1
 Yulizar D. Sanrego, Fiqih Tamkin: Fiqih Pemberdayaan: 

Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khairu Ummah (Jakarta: 

Qisthi Press, 2016), 75. 
2
 Ash- Shahib Ibnu ‘Ibad, Al-Muhi>th fi Alu>gha>h  (software 

Makta>bah Syam>ilah), juz II, hal, 56.    
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kekuasaan, pengaruh dan memiliki kedudukan atau 

tempat, baik itu bersifat hissi seperti menetapnya 

burung dalam sangkarnya atau bisa bersifat ma‟nawi 

seperti kokohnya atau teguhnya orang tersebut di sisi 

penguasa.
3
 Pengertian tersebut dalam bahasa 

ekonomi bisa diistilahkan dengan pemberdayaan, 

dimana gambaran tentang pemberdayaan tidak bisa 

lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang 

memiliki atau menggunakan kesempatan untuk 

meraih kekuasaan ke tangan mereka, 

mendistribusikan kekuasaan dari kaum yang 

berpunya kepada kaum yang tidak berpunya dan 

seterusnya. Pemberdayaan bertujuan untuk 

meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan 

(the disadvantaged).
4
 

Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk 

memberikan daya (empowerment) atau penguatan 

(strengthening) kepada masyarakat.
5
 Pemberdayaan 

pada dasarnya upaya menjadikan suasana 

kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin 

                                                           
3
 Yulizar D. Sanrego, Fiqih Tamkin: Fiqih Pemberdayaan...,76.  

4
 Ibid., 77. 

5
 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik,Cet. 3 (Bandung: 

Alfabeta, 2015), 23. 
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efektif secara struktural, baik dalam kehidupan 

keluarga, masyarakat, negara, regional dan 

internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi 

dan lain-lain. Keberdayaan masyarakat oleh 

Sumodiningrat diartikan sebagai kemampuan 

individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam 

membangun keberdayaan masyarakat yang 

bersangkutan. Karena itu, pemberdayaan dapat 

disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses 

terhadap sumberdaya untuk mencari nafkah.
6
  

World Bank mengartikan pemberdayaan 

sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan 

kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) 

untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau 

menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-

gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk 

memilih (choice) sesuatu (konsep, metode, produk, 

tindakan dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan 

masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan 

                                                           
6
 Aprilia Theresia, dkk, Pembangunan Berbasis Masyarakat 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 115.  
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masyarakat merupakan proses meningkatkan dan 

sikap kemandirian masyarakat.
7
 

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan 

mengandung arti perbaikan mutu hidup atau 

kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik 

dalam arti: 

1. Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan. 

2. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan 

kesehatan). 

3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan. 

4. Terjaminnya keamanan. 

5. Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari 

rasa takut dan kekhawatiran.
8
 

Pemberdayaan merupakan suatu cara agar 

rakyat, komunitas, dan organisasi diarahkan agar 

mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. 

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap 

orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam 

berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi, 

kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang 

mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan 

                                                           
7
 Ibid., 117.   

8
 Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan 

Masyarakat..., 28. 
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menekankan bahwa orang memperoleh 

keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang 

cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan 

kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. 

Berkaitan dengan kekuasaan, ide dalam 

pemberdayaan masyarakat bersentuhan dengan 

konsep mengenai kekuasaan.
9
  

Sumodiningrat menyatakan bahwa hakikat 

dari pemberdayaan berpusat pada manusia dan 

kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan 

kemanusiaan sebagai tolak ukur normatif, struktural 

dan substansial. Secara tersirat pemberdayaan 

memberikan tekanan pada otonomi pengambilan 

keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang 

dilandasi dengan penerapan aspek demokratis, 

partisipasi dengan titik fokusnya pada lokalitas, 

sebab masyarakat akan merasa siap diberdayakan 

melalui isu-isu lokal, seperti yang dinyatakan oleh 

Anthony Bebbington bahwa: Pemberdayaan 

masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan 

harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam 

                                                           
9
 Aprilia Theresia, dkk, Pembangunan Berbasis Masyarakat..., 

118.  
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kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan 

diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. 

Dengan kata lain, pemberdayaan adalah 

memampukan dan memandirikan masyarakat. 
10

 

Pengertian pemberdayaan (empowerment) 

atau disebut dengan tamkin dari berbagai sumber, 

maka penulis menyimpulkan pengertian 

pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada 

orang-orang yang tidak mempunyai daya atau yang 

tidak berdaya mampu memiliki kemampuan untuk 

mengubah dirinya baik secara individu atau bersama 

untuk mempunyai kekokohan dan menjadi berdaya 

sehingga pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas 

hidupnya.  

Dalam upaya memberdayakan masyarakat 

tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu: 

1. Menciptakan suasana atau iklim yang 

memungkinkan potensi masyarakat berkembang 

(enabling).   

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 

masyarakat (empowering) 

                                                           
10

 Ibid., 119.  
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3. Memberdayakan mengandung pula arti 

melindungi.
11

 

Pemberdayaan masyarakat suatu konsep yang 

relatif baru, dimana masyarakat tidak lagi hanya 

dijadikan obyek dalam pembangunan tetapi juga 

dijadikan sunyek dari pembangunannya sendiri. 

Disini pemberdayaan masyarakat merupakan 

pendekatan pembangunan alternatif atau 

pembangunan sosial yang bertujuan 

menyelenggarakan pembangunan yang lebih 

berkeadilan.
12

 

Pemberdayaan diarahkan untuk 

meningkatkan kemampuan dalam (a) memenuhi 

kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki 

kebebasan, dalam arti bukan saja bebas 

mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari 

kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari 

kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif 

yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan 

pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan 

jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam 

                                                           
11

 Ibid., 119-121. 
12

 Rahman Mulyawan, Masyarakat, Wilayah, Dan 

Pembangunan (Bandung: UNPAD Press, 2016), 45   
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proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang 

mempengaruhi mereka.
13

 

B. Dasar Hukum Pemberdayaan 

a) QS. Al- A’raf : 10 

 
  
 

 
  

  
  

   

Artinya: ”Sesungguhnya Kami telah 

menempatkan kamu sekalian di muka 

bumi dan Kami adakan bagimu di muka 

bumi (sumber) penghidupan. amat 

sedikitlah kamu bersyukur”.
14

 

Ayat ini kaitanya dengan tamkin 

(pemberdayaan) adalah manusia telah diciptakan 

oleh Allah di bumi agar berusaha. Allah SWT 

berfirman guna mengingat hambanya akan 

anugerah yang telah diberikan kepada mereka 

yaitu Dia menjadikan bumi berikut segala 

                                                           
13

 Ibid., 49-50.  
14

 Al-Qur’an, 7:10. 
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kebaikan yang terdapat di dalamnya, usaha dan 

manfaat yang menjadi sarana penghidupan 

mereka. Allah menciptakan manusia di muka 

bumi sekaligus juga menciptakan segala sarana 

untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan 

manusia. 

b) QS. At-Taubah : 105 

 
 

  
 

 


   
  

 
 

 
  

 
  

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah 

kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat 

pekerjaanmu itu, dan kamu akan 
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dikembalikan kepada (Allah) yang 

mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu  diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang Telah kamu kerjakan.”
15

 

Firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 

105 menjelaskan bahwa manusia harus bekerja 

karena juga tidak lepas dari pengawasan Allah 

SWT. Ayat ini merupakan ancaman dari Allah 

SWT terhadap orang-orang yang menyalahi 

perintah-perintah-Nya. Dasar hukum ini jika 

dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi adalah 

Allah SWT memberi manusia anugerah berupa 

sumber penghidupan dan al- hikmah yaitu 

kepahaman dan kecerdasan sehingga manusia 

tetap bertawakal dan bersyukur kepada Allah 

SWT. Hal itu dilakukan dengan memperhatikan 

apa yang dilakukannya (manajemen dalam 

hidup), dan bekerja dengan tidak melanggar 

ketetapan-Nya sehingga akan selamat dunia dan 

akhirat.  
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c) Hadits 

Pemberdayaan ekonomi dapat terealisasi 

jika terjadi kerjasama antara satu orang dengan 

yang lainnya. Dalam kerjasama tersebut haruslah 

tercipta rasa kebersamaan, rasa saling mengasihi 

dan saling percaya. Tercantum dalam hadist 

berikut:  

هللا عنو َعْن اَلنَّبيِّش صلى َوَعْن أَْنٍس ر ضي 
هللا عليو وسام قا ل : َوالَِّذ ي نَ ْفِسي بَيِدِه ال 
بَّ ِِلَا ر ه أْو آل ِخيِو َما  يُؤ ِمُن َعْبٌد َحَّتَّ ُيُِ

بُّ لِن َّْفِسِو )ُمتَّغفٌق َعلْيو( 16ُيُِ  
 

Artinya: “Dari Anas bahwa Nabi 

Shallallaahu „alaihi wa Sallam bersabda: 

“Demi Tuhan jiwaku berada di tangan-

Nya, tidaklah seorang hamba (dikatakan) 

beriman sehingga ia mencintai 

tetangganya atau kepada saudaranya 

sebagaimana ia mencintai dirinya 

sendiri”. (Muttafaq ‘Alaihi) 
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 Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, Bulughul Maram 
Min Adillatil Ahkam, 331. 
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Pemberdayaan ekonomi berkaitan dengan 

masalah kemiskinan, dengan membantu orang 

yang miskin maka akan mendapat pahala dan 

kriteria kemiskinan bukan hanya sebatas 

kekurangan makan, tapi kekurangan dalan 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tercantum 

dalam hadist Rasulullah SAW sebagai berikut: 

ْيِو  َعْن أيب ُىَر يْ َر ة أنَّ َر ُسْو َل اَّللَِّ َصلي اَّلّلُ َعلَ 
َوَسلََّم قاَل لَْيَس اْلِمْسِكْْيُ ِِبَذا الطَّوَّ اِف الَِّذ ي َيطو 

ُف َعلَّى النَّا س فتَ ُر دُّ ُه اللُّقمَتا ِن َو الّتْمَر ة 
َواالتَّمَر اتَ ِن قا لوا فماَ اْلِمْسِكْْيُ ايَ َر ُسْول اَّللِّ قا ل 

ُد ِغًنى يُ ْغِنيِو َولل يُ ْفطُن لوُ  ََ َعلْيِو  َ ا لَِّذ أا َيَِ فُيددَّ 
ئىا )رواه ميلم( 17ولل َيْسأُل النَّا َس شي ْ  

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, bahwa 

Rasulullah SAW bersabda, orang miskin 

bukanlah dengan berkeliling meminta-

minta kepada orang lain, lalu ia menerima 

sesuap atau dua suap, atau menerima satu 

atau dua kurma.” Para sahabat bertanya, 

“lalu apa yang dimaksud dengan miskin 

wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “ 

orang yang tidak memiliki harta yang 
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  Imam Abi Husain Muslim Ibnu Hajaj, hal. 457. 
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mencukupinya namun keadaanya itu tidak 

diketahui sehingga ia diberi sedekah, dan 

ia tidak meminta-minta sesuatu kepada 

orang lain.” 

C. Langkah-langkah Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Terdapat tahapan program/kegiatan yang 

harus dilakukan secara berurutan dalam usaha 

pemberdayaan masyarakat.
18

 

1. Tahap Persiapan (Engagement)
19

 

Pada tahap persiapan didalamnya sekurang-

kurangnya ada dua tahapan yang harus 

dikerjakan, yaitu: 

a. Penyiapan tugas  

Penyiapan tugas ini terutama diperlukan 

untuk menyamakan persepsi antar anggota tim 

agen perubah (change agent) mengenai 

pendekatan apa yang akan dipilih dalam 

melakukan pemberdayaan masyarakat.
20

 

 

 

                                                           
18

 Isbandi Rukminto Adi, Pemikiran-pemikiran dalam 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 

2002), 181. 
19

 Ibid., 182. 
20

 Ibid., 183. 
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b. Penyiapan lapangan 

Pada tahap penyiapan lapangan juga 

dikenal dengan tahap engagement, petugas 

(community worker) pada awalnya melakukan 

studi kelayakan terhadap daerah yang akan 

dijadikan sasaran, baik dilakukan secara 

informal maupun formal. Bila sudsh ditemukan 

daerah yang ingin dikembangkan, community 

worker harus mencoba menerobos jalur formal 

untuk mendapatkan perijinan dari pihak terkait. 

Tetapi disamping itu community worker juga 

tetap harus menjalin kontak dengan tokoh-

tokoh informal (informal leader) agar 

hubungan dengan masyarakat dapat terjalin 

dengan baik. Pada tahap inilah terjadi kontak 

awal dengan komunitas sasaran. Kontak awal 

ini harus tetap ditindaklanjuti agar terdapat 

kedekatan antara agen perubahan dengan 

komunitas sasaran. Komunikasi yang baik 

pada tahap awal biasanya akan mempengaruhi 

keterlibatan warga pada fase berikutnya. Untuk 

menjaga dan mengembangkan kontak dengan 

warga, tidak jarang community worker harus 
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menawarkan bentuk kegiatan yang dapat 

dirasakan masyarakat secara nyata.
21

 

2. Tahap Pengkajian (Assessment)
22

 

Proses assessment yang dilakukan di sini 

dapat dilakukan secara individual melalui tokoh-

tokoh masyarakat (key-person), tetapi dapat juga 

melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. 

Pada tahap ini, petugas sebagai agen perubahan 

berusaha mengidentifikasi masalah (kebutuhan 

yang dirasakan) dan juga sumber daya yang 

dimiliki klien. Dalam analisis kebutuhan 

masyarakat ini ada berbagai tehnik yang dapat 

digunakan untuk melakukan assessment. Baik itu 

dengan pendekatan yang kuantitatif maupun 

kualitatif.  

Dalam melakukan assessment ini sebaiknya 

masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar 

mereka dapat merasakan bahwa permasalahan 

yang sedang dibicarakan benar-benar 

permasalahan yang keluar dari pandangan mereka 

sendiri. Disamping itu, pada tahap ini pelaku 

                                                           
21

 Ibid. 
22

 Ibid., 186. 
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perubahan juga memfasilitasi warga untuk 

menyusun prioritas dari permasalahan yang akan 

ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, yaitu pada 

tahap perencanaan.
23

 

3. Perencanaan program (Designing)
24

 

a. Formulasikan tujuan yang ingin dicapai 

b. Buat urutan pelaksanaan kegiatan (isi 

kegiatan) 

c. Pilih pendekatan dan metode yang akan 

digunakan, bisa juga metode dirinci masing-

masing kegiatan 

d. Tentukan personalia yang bertanggung jawab 

pada tiap kegiatan 

e. Susun waktu pelaksanaannya 

f. Buat rencana evaluasinya sesuai indikator 

g. Tentukan anggaran kegiatannya 

Di dalam proses perencanaan juga 

terdapat proses penentuan tujuan dari 

diadakannya program pemberdayaan tersebut. 

Maksud utama penentuan tujuan adalah untuk 

membimbing program ke arah pemecahan 
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 Ibid., 187.  
24
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masalah. Tingkatan tujuan ada dua yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. Perumusan tujuan 

mengikuti kaidah SMART (Specific, 

Measurable, Achievable/Appropriate, Realistic, 

And Time Bound) 

4. Implementasi
25

 

a. Melaksanakan kegiatan sesuai rencana 

b. Rinci prosedur operasional untuk 

melaksanakan program 

c. Perlu kerjasama yang baik antara petugas dan 

masyarakat 

d. Meningkatkan peran masyarakat dalam 

pelaksanaan kegiatan 

5. Evaluasi program
26

 

a. Tentukan metode evaluasi 

b. Lakukan evaluasi bersama masyarakat 

c. Pilih jenis evaluasi (formative atau 

summative) 

d. Evaluasi pada komponen proses atau output 

e. Menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1) Apakah rencana sudah dilaksanakan 
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 Ibid., 190. 
26

 Ibid., 193. 



43 

 

2) Apakah tujuan sudah tercapai 

3) Apakah program sudah berjalan efektif 

4) Apakah program sudah berjalan efisien
27

 

Untuk dapat mengetahui keberdayaan 

suatu program yang telah dilaksanakan, 

terdapat indikator yang dapat digunakan 

sebagai tolak ukur, yaitu disebut indikator 

keberdayaan, yaitu: 

a. Meningkatkan kesadaran dan keinginan 

untuk berubah 

b. Meningkatkan kemampuan individu untuk 

berubah, meningkatkan kesempatan untuk 

memperoleh akses 

c. Tindakan individu untuk menghadapi 

hambatan  

d. Meningkatkan solidaritas atau tindakatan 

bersama orang lain 

6. Tahap terminasi
28

 

a. Dilakukan saat mengakhiri hubungan 

secara formal dengan sasaran. 

b. Perlu dilakukan secara bertahap. 
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c. Perlu menjaga hubungan/kontak hingga 

setelah program selesai dilaksanakan. 

Pendekatan utama dalam konsep 

pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak 

dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan 

tetapi merupakan subjek dari upaya 

pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep 

demikian, maka pemberdayaan masyarakat 

mengikuti pendekatan sebagai berikut: 

1. Upaya itu harus terarah 

Upaya ini ditujukan langsung kepada yang 

memerlukan dengan program yang dirancang 

untuk mengatasi masalahnya dan sesuai 

kebutuhannya.  

2. Program ini harus langsung mengikutsertakan 

atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang 

menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat 

yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, 

yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai 

dengan kehendak dan mengenali kemampuan 

serta kebutuhan mereka, sekaligus meningkatkan 

kemampuan masyarakat dengan pegalaman dalam 

merancang, melaksanakan, mengelola, dan 
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mempertanggungjawabkan upaya peningkatan 

diri dan ekonominya.  

3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena 

secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit 

dapat memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi 

terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara 

indovidu. Pendekatan kelompok ini paling efektif 

dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga 

lebih efisien.
29

 

Implementasi program pembangunan yang 

menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat 

tersebut merupakan suatu konsekuensi dari 

pergeseran paradigma pembangunan nasional yang 

mengarah pada tercapainya upaya pembangunan 

yang berpusat pada manusia (people centered 

development). 

Dalam rangka pembangunan dengan 

pendekatan pemberdayaan masyarakat, 

penyempurnaan mekanisme pembangunan perlu 
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dilakukan mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian. 

1. Penajaman sasaran pembangunan dengan 

pengertian bahwa investasi pemerintah melalui 

bantuan dana, sarana dan prasarana benar-benar 

mencapai kelompok sasaran yang paling 

memerlukan sehingga meningkatkan kegiatan 

sosial ekonomi masyarakat secara 

berkesinambungan. 

2. Kelancaran dan kecepatan dalam penyaluran dana 

serta pembangunan prasarana dan sarana sehingga 

dapat segera digunakan sepenuhnya oleh 

kelompok masyarakat tepat jumlah dan tepat 

waktu sesuai dengan jangka waktu yang 

disediakan. 

3. Membangun kesiapan masyarakat dalam 

menerima dan mendayagunakan dana, prasarana 

dan sarana. 

4. Masyarakat harus diberi kepercayaan untuk 

memilih kegiatan usahanya dan diberi bimbingan 

berupa pendampingan supaya berhasil.  
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5. Kemampuan masyarakat bersama aparat untuk 

meningkatkan nilai tambah dari investasi  tersebut 

dan menciptakan akumulasi mosal. 

6. Kelengkapan pencatatan sebagai dasar 

pengendalian dan penyusunan informasi dasar 

lengkap, operasional dan bermanfaat bagi 

evaluasi dan penyempurnaan program yang akan 

datang.
30

  

D. Tujuan Pemberdayaan  

  Tujuan pemberdayaan meliputi beragam 

upaya perbaikan sebagai berikut:
31

 

1. Perbaikan kelembagaan (better institution).  

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang 

dilakukan, diharapkan akan memperbaiki 

kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring 

kemitraan usaha.  

2. Perbaikan usaha (better business) 

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), 

perbaikan alsesibilitas kegiatan, dan perbaikan 

kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki 

bisnis yang dilakukan.  
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3. Perbaikan pendapatan (better income) 

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang 

dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki 

pendapatan yang diperolehnya, termasuk 

pendapatan keluarga dan masyarakatnya.  

4. Perbaikan lingkungan (better environment) 

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat 

memperbaiki lingkungan (fisik dan social), karena 

kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh 

kemiskinan atau pendapatan terbatas.  

5. Perbaikan kehidupan (better living) 

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan 

yang membaik diharapkan dapat memeprbaiki 

keadaan kehidupan setiap keluarga dan 

masyarakat.  

6. Perbaikan masyarakat (better comunity)
32

 

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang 

didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang 

lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan 

masyarakat yang lebih baik pula.  

Sedangkan menurut Suharto pelaksanaan 

proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan bisa 
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dicapai melalui penerapan pendekatan 

pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, 

yaitu:  

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim 

yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus 

mampu membebaskan masyarakat dari sekat 

kultural dan struktural yang menghambat. 

2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan 

kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam 

memecahkan masalah dan memenuhi 

kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu 

menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan 

kepercayaan diri masyarakat yang menunjang 

kemandirian mereka. 

3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama 

kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas 

oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya 

persaingan yang tidak seimbang (apa lagi tidak 

sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah 

terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap 

kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan 
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pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan 

dominasi yang tidak mengu tungkan rakyat kecil. 

4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan 

dukungan agar masyarakat mampu menjalankan 

peranan dan tugas-tugas kehidupannya. 

Pemberdayaan harus mampu menyokong 

masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan 

dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 

5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif 

agar tetap terjadi keseimbangan distriusi 

kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. Pemberdayaan harus mampu 

menjamin keselarasan dan keseimbangan yang 

memungkinkan setiap orang memperoleh 

kesempatan berusaha. 
33

  

E. Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

Praktik pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas 

pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka 

pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) atau 

penanggulangan kemiskinan (poverty reduction). 

                                                           
33
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Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat 

selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan 

kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan 

(income generating). Sumadyo merumuskan tiga 

upaya pokok dalam setiap pemberdayaan 

masyarakat, yang disebutkan sebagai Tri Bina, yaitu: 

Bina Manusia, Bina Usaha, dan Bina Lingkungan.
34

 

Mardikanto menambahkan pentingnya 

kelembagaan, karena proses pemberdayaan 

masyarakat, pada hakikatnya merupakan proses 

pengembangan kapasitas, yaitu pengembangan 

kapasitas manusia, pengembangan kapasitas usaha, 

pengembangan kapasitas lingkungan, dan 

pengembangan kapasitas kelembagaan.
35

 

1. Pengembangan Kapasitas Manusia 

Pengembangan kapasitas manusia, 

merupakan upaya yang pertama dan utama yang 

harus diperhatikan dalam setiap upaya 

pemberdayaan masyarakat, di landasi oleh 

pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah 

untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan 
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manusia. Di samping itu, dalam ilmu 

manajemen, manusia menempati unsur yang 

paling unik. Sebab, selain sebagai salah satu 

sumberdaya juga sekaligus sebagai pelaku atau 

pengelola manajemen itu sendiri. Termasuk 

dalam upaya pengembangan kapasitas manusia, 

adalah semua kegiatan yang termasuk dalam 

upaya penguatan/pengembangan kapasitas 

sebagaimana tersebut, yaitu: 

a. Pengembangan kapasitas individu, yang 

meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di 

dunia kerja, dan pengembangan 

keprofesionalan.  

b. Pengembangan kapasitas entitas 

kelembagaan, yang meliputi: 

1) Kejelasan visi, misi, dan budaya 

organisai. 

2) Kejelasan struktur organisasi, 

kompetensi dan strategi organisasi. 

3) Proses organisasi atau pengelolaan 

organisasi. 

4) Pengembangan jumlah dan mutu 

sumberdaya. 
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5) Interaksi antar individu di dalam 

organisasi. 

6) Interaksi dengan entitas organisasi 

dengan pemangku kepentingan 

(stakeholders) yang lain. 

c. Pengembangan kapasitas sistem (jejaring), 

yang meliputi: 

1) Pengembangan interaksi antar entitas 

(organisasi) dalam sistem yang sama 

2) Pengembangan interaksi dengan 

entitas/organisasi di luar sistem.
36

 

2. Pengembangan Kapasitas Usaha 

Pengembangan kapasitas usaha menjadi 

suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan, 

sebab pengembangan kapasitas manusia yang 

tanpa memberikan dampak atau manfaat bagi 

perbaikan kesejahteraan ekonomi tidak akan 

laku, dan bahkan menambah kekecewaan.
37

 

Sebaliknya, hanya pengembangan 

kapasitas usaha yang mampu memberikan 

dampak atau manfaat bagi perbaikan 
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kesejahteraan ekonomi yang akan laku atau 

memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi 

masyarakat. Tentang hal ini, pengembangan 

kapasitas usaha mencakup: 

a. Pemilihan komoditas dan jenis usaha 

b. Studi kelayakan dan perencanaan bisnis 

c. Pembentukan badan usaha 

d. Perencanaan investasi dan penetapan sumber-

sumber pembiayaan 

e. Pengelolaan SDM dan pengembangan karir 

f. Manajemen Produksi dan operasi 

g. Manajemen logistik dan finansial 

h. Penelitian dan pengembangan 

i. Pengembangan dan pengelolaan sistem 

informasi bisnis 

j. Pengembangan sarana dan prasarana 

pendukung
38

 

3. Pengembangan Kapasitas Lingkungan 

Pengembangan kapasitas lingkungan 

sangat diperlukan karena pengembangan 

kapasitas usaha tidak terkendali dapat menjurus 

pada ketamakan atau kerasukan yang dapat 
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merusak lingkungan (baik lingkungan fisik 

maupun lingkungan sosialnya). Pengembangan 

kapasitas lingkungan, menjadi sangat penting 

utamanya sejak dikembangkan mazhab 

pembangunan berkelanjutan. Hal ini sangat 

penting  karena pelestarian lingkungan (fisik) 

akan sangat menentukan keberlanjutan kegiatan 

investasi maupun operasi (utamanya yang terkait 

dengan tersedianya bahan baku).
39

 

Selama ini, pengertian lingkungan, 

seringkali dimaknai sekadar lingkungan fisik, 

utamanya yang menyangkut pelestarian sumber 

daya alam dan lingkungan hidup. Tetapi, dalam 

praktik perlu disadari bahwa lingkungan sosial 

juga sangat berpengaruh terhadap bisnis dan 

kehidupan.
40

 

4. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan 

Di depan telha dikemukakan, bahwa 

tersedianya dan efektivitas kelembagaan akan 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pengembangan kapasitas manusia, 
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pengembangan kapasitas usaha, dan 

pengembangan kapasitas lingkungan. 

Pengertian tentang kelembagaan, 

seringkali dimaknai dalam arti sempit sebagai 

beragam bentuk lembaga (kelompok, 

organisasi). Tetapi, kelembagaan sebenarnya 

memiliki arti yang lebih luas. Hayami dan 

Kikuchi mengartikan kelembagaan sebagai suatu 

perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu 

komunitas (masyarakat). Dalam kehidupan 

sehari-hari, kelembagaan yang merupakan 

terjemahan dari kata institution adalah satu 

konsep yang tergolong membingungkan dan 

dapat dikatakan belum memperoleh pengertian 

yang mantap dalam ilmu sosiologi. 

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 (survival of the 

fittes). Kedua, menekankan pada proses 

menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar 
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individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan 

untuk menentukan apa yang menjadi pilihan 

hidupnya melalui proses dialog.
41

 

F. Karakteristik Penerima Manfaat  

Karakteristik dari kelompok penerima 

manfaat juga perlu mendapat perhatian dalam 

kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karakteristik 

penerima manfaat ini penting karena berkaitan 

dengan pemilihan dan penetapan, materi, metode, 

waktu, tempat dan perlengkapan penyuluhan yang 

diperlukan.
42

 

Beberapa karakteristik penerima manfaat 

yang perlu dicermati adalah: 

a. Karakteristik pribadi 

Karakteristik pribadi yang menjadi perhatian 

utama di tingkat global sebagaimana tersebut 

dalam agenda MDG’S adalah kesetaraan jender.  

Kesetaraan jender menjadi perhatian utama, 

karena fungsi strategis perempuan sebagai 

penerus generasi dan sumberdaya manusia dalam 

                                                           
41

 Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, 

(Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), 43-44. 
42

 Aprillia Theresia, dkk, Pembangunan Berbasis 

Masyarakat....,166.  
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pembangunan, yang dalam banyak kasus (karena 

alasan agama atau adat) kurang mendapat 

perhatian yang setara dengan kaum laki-laki.
43

  

b. Status sosial ekonomi 

Pemberdayaan masyarakat lebih 

mengutamakan pada kegiatan pendidikan luar-

sekolah bagi kelompok yang kurang beruntung 

memperoleh pendidikan formal. Pendidikan 

menjadi perhatian utama, karena dinilai sebagai 

variabel utama untuk memperbaiki mutu hidup. 

Selain pendidikan, program dan kegiatan 

peningkatan pendapatan (income generation) juga 

banyak dikembangkan dalam pemberdyaaan 

masyarakat, karena kemiskinan merupakan 

sumber utama ketidakberdayaan. Disamping itu, 

pengorganisasian masyarakat merupakan upaya 

yang selalu dilakukan dalam setiap 

program/kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

setiap proses pembangunan. 
44

 

 

                                                           
43

 Ibid., 167. 
44

 Ibid. 
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c. Perilaku keinovatifan 

Perilaku keinovatifan masyarakat, penting 

untuk dipahami oleh setiap administrator dan 

fasilitator pemberdayaan masyarakat, karena akan 

sangat menentukan kecepatan tercapainya tujuan 

pemberdayaan masyarakat yang memerlukan 

proses adopsi inovasi.
45

  

d. Moral ekonomi masyarakat 

Terkait dengan upaya perbaikan 

ekonomi/pendapatan masyarakat yang dilakukan 

melalui program/kegiatan income generating 

identifikasi tentang moral ekonomi penerima 

manfaat perlu mendapat perhatian. 

 

                                                           
45

 Ibid.,167-168. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM GERDU TASKIN DI DESA 

SEMANTEN KECAMATAN PACITAN KABUPATEN 

PACITAN 

A. Gambaran Umum Desa Semanten Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan 

1. Batas Wilayah 

Desa Semanten merupakan Desa yang masuk 

Kecamatan Pacitan dan berada di dalam Kabupaten 

Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan itu 

terdiri dari tujuh Dusun diantaranya adalah:  

a. Dusun Krajan 1 

b. Dusun Krajan 2 

c. Dusun Krajan 3 

d. Dusun Krajan 4 

e. Dusun Ngawen 1 

f. Dusun Ngawen 2 

g. Nduwetan.  

Di Desa Semanten Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan itu terdapat 14 RT dan 14 RW. 

Luas wilayah Desa Semanten Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan adalah 298,2 Hektar. Batas 
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Wilayah dari Desa Semanten Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan itu adalah: 

a. Sebelah utara Desa Semanten, Desa 

Bolosingo 

b. Sebelah selatan Desa Widoro 

c. Sebelah timur Desa Banjarsari, Desa 

Purworejo 2 

d. Sebelah barat  Desa Ponggok
1
 

2. Keadaan Ekonomi 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan 

juga wawancara, peneliti mendeskripsikan kondisi 

ekonomi masyarakat Desa Semanten bervariatif. 

Namun secara umum ekonomi masyarakat Desa 

Semanten adalah menengah ke bawah. Hal ini 

didukung karena mayoritas mata pencaharian 

mereka adalah petani dan buruh tani. Meski 

demikian ada sebagian masyarakatnya yang 

menengah ke atas atau bisa dikatakan mampu. 

Jumlah Penduduk yang ada di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan itu ada 1.610 

jiwa. Penduduk perempuan sebanyak 801 jiwa dan 

penduduk laki-laki sebanyak 809 jiwa. Agar lebih 

                                                           
1
 Saipul, Wawancara, Pacitan, 31 Mei 2019. 
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memudahkan pemahaman data tentang kondisi 

ekonomi masyarakat Desa Semanten berikut paparan 

data mata pencaharian masyarakat Desa Semanten.  

Tabel 3.1 

Data Mata Pencaharian Penduduk Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan 

 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah 

1. Petani  170 

2.  Buruh tani  101 

3. PRT (Pembantu Rumah 

Tangga) 

9 

4. Bangunan 20 

5. Srabutan 171 

6. Pegawai Swasta 122 

7. PNS 49 

8. Tidak Bekerja/Pengangguran 196 

9. BUMN 2 

10. Honorer 21 

11. TNI 5 

12. Polri 6 

13. Tukang Kayu 8 

14. Batu 11 

15. Pensiunan 29 

16. Pelajar 341 

17. IRT (Ibu Rumah Tangga) 171 

18. Sopir 24 

19. Pedagang 53 

20. Wiraswasta 60 

 



63 

 

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar masyarakatnya bermata 

pencaharian sebagai petani, baik yang memiliki 

lahan sendiri maupun yang hanya bekerja sebagai 

petani dan buruh tani. Mayoritas yang bekerja 

sebagai buruh tani mengandalkan penghasilan 

mereka saat musim panen. Pada saat musim panen 

mereka mendapat pekerjaan, karena saat musim 

panen banyak yang membutuhkan bantuan. selain 

itu, untuk mengisi waktu luang mereka memelihara 

hewan ternah. Hewan ternak seperti ayam, sapi dan 

kambing.
2
 Beberapa masyarakatnya bekerja sebagai 

masyarakat yang mendirikan toko dipinggir jalan, 

sebagai pelajar, sebagai sopir, sebagai ibu rumah 

tangga, sebagai pembantu rumah tangga, bekerja 

srabutan dan ada juga yang tidak bekerja. Sedangkan 

sebagian kecil bekerja sebagai PNS dan bekerja di 

kantor-kantor kecamatan.
3
 

 

 

                                                           
2
 Muhaimin, Wawancara, Pacitan, 31 Mei 2019.  

 
3
Saipul, Wawancara, Pacitan, 31 Mei 2019.  
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B. Gerdu-Taskin Di Desa Semanten Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan 

1. Profil Gerdu-Taskin 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia 

mulai tahun 1997, menimbulkan akibat buruk bagi 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta memiliki 

konsekuensi sosial-ekonomi yang cukup besar. 

Dampak sosial-ekonomi yang terjadi meliputi 

peningkatan angka pengangguran, peningkatan 

jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM), dan 

kerentanan struktur sosial sebagai akibat hilangnya 

pekerjaan dan kemampuan Rumah Tangga Miskin 

(RTM) dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam 

rangka mengurangi dampak krisis dimaksud, 

dipandang perlu melakukan langkah-langkah 

pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan 

secara terpadu.
4
 

Gerdu-Taskin merupakan program andalan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena Gerdu-

Taskin merupakan kebijakan lokal yang merupakan 

salah satu prioritas kebijakan Pembangunan 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah 

                                                           
4
 Kalimah, Wawancara, Pacitan, 01 Juni 2019. 
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merupakan Perda Povinsi Jawa Timur. Program 

Gerdu-Taskin dilaksanakan dengan pendekatan Tri 

Daya, yakni pemberdayaan manusia, pemberdayaan 

usaha, dan pemberdayaan lingkungan dengan titik 

berat pemberdayaan usaha.
5
 

Program Gerdu-Taskin yang sasarannya 

adalah masyarakat desa miskin, kategori desa miskin 

merupakan desa yang memiliki jumlah masyarakat 

miskin yang cukup banyak.
6
 Lokasi program Gerdu-

Taskin diprioritaskan pada 2.003 desa/kelurahan 

kategori merah dan 1.664 desa/kelurahan kategori 

kuning berdasarkan data BPS Jawa Timur.  

Gerdu-Taskin merupakan program yang 

didanai melalui APBD Provinsi Jawa Timur. 

Program Gerdu-Taskin dirancang khusus sebagai 

upaya pengentasan kemiskinan. Arah kebijakan 

Gerdu-Taskin adalah: 

a. Penurunan angka kemiskinan. 

b. Pengurangan jumlah pengangguran. 

                                                           
5
 Ibid. 

6
Tina Izza, “Pedoman Kelembagaan 

Taskin,”https://gerdutaskin.wordpress.com/gerdu/, (Diakses pada 

tanggal 30 Mei 2019, jam 13.03). 

https://gerdutaskin.wordpress.com/gerdu/
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c. Peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi 

masyarakat miskin. 

d. Pengurangan beban dan perbaikan mutu hidup 

masyarakat miskin.
7
 

Gerdu-Taskin yang ada di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yang biasa 

masyarakat Desa Semanten menyebutnya dengan 

sebutan Taskin. Gerdu-Taskin yang terletak di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan itu 

diberi nama UPK Mugi Rahayu berdiri pada tanggal 

01 Oktober 2005. Ibu Kalimah selaku Ketua Gerdu-

Taskin di Desa Semanten Kecamatan Pacitan 

Kabupaten Pacitan menjelaskan bahwa tujuan 

program Gerdu-Taskin adalah untuk mewujudkan 

kemandirian masyarakat desa dalam penanggulangan 

kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus utama 

pengembangan usaha ekonomi produktif. Disamping 

itu juga tujuan program Gerdu-Taskin merupakan 

komitmen pemerintah dalam upaya pengentasan 

kemiskinan.
8
 

                                                           
7
Ibid. 

8
Kalimah, Wawancara, Pacitan, 01 Juni 2019. 
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Prioritas program Gerdu-Taskin diarahkan 

untuk mengurangi dampak krisis ekonomi yang 

terjadi dengan fokus kegiatan pemberdayaan usaha 

seperti; perdagangan, kios, toko, dll. Dana Gerdu-

Taskin yang diberikan oleh Pemerintah dikelola 

dengan baik oleh desa. Selama beberapa tahun dana 

Gerdu-Taskin berjalan dengan lancar dan  di tahun 

2006 pernah mendapatkan penghargaan dari 

pemerintah Provinsi sebagai Gerdu-Taskin yang 

berhasil dan di Tahun 2007 pernah juga 

mendapatkan penghargaan sebagai Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) yang berhasil nomer urut 7 (tujuh) 

se-Provinsi.
9
 

2. Struktur Kepengurusan  

Struktur Kepengurusan Gerdu-Taskin di 

Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten 

Pacitan adalah:
10

 

Tabel 3.2 

Kepengurusan Gerdu-Taskin di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

No. Jabatan Nama 

1. Ketua Kalimah 

                                                           
9
Kalimah, Wawancara, Pacitan, 01 Juni  2019. 

10
 Ibid. 
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2. Sekretaris Amin Tohari 

3. Bendahara I Zaenal Abidin 

 Bendahara II Siti Fatimah 

4. Juru Tagih I Wiwik HP. 

 Juru Tagih II M. Sarifudin 

 

Tabel 3.3 

Badan Pengawas Gerdu-Taskin di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

No. Jabatan Nama 

1. Kepala Desa M. Muhaimin 

2. Ketua BPD Nasrudin 

 

3. Visi dan Misi 

Visi: Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui 

pendekatan Tri Daya, yaitu pemberdayaan 

manusia, pemberdayaan usaha ekonomi 

masyarakat desa/kelurahan, dan pemberdayaan 

lingkungan.
11

 

Misi: 

a. Meningkatkan peran serta aktif Rumah 

Tangga Miskin (RTM) dalam pengambilan 

keputusan pembangunan secara terbuka, 

demokratis dan bertanggung jawab. 

                                                           
11

 Ibid. 



69 

 

b. Mengembangkan kemampuan usaha dan 

peluang berusaha dalam rangka peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga 

Miskin (RTM) di desa/kelurahan. 

c. Meningkatkan fungsi sarana dan prasarana 

dasar yang mendukung pengembangan 

ekonomi lokal dan penanggulangan 

kemiskinan 

d. Meningkatkan penyediaan sarana dan 

prasarana kebutuhan dasar di bidang 

pendidikan kesehatan dan fisik lingkungan 

untuk mewujudkan kualitas kebutuhan dasar 

bagi kelompok masyarakat miskin. 

e. Mewujudkan penguatan kelembagaan dalam 

penyelenggaraan pembangunan desa atau 

kelurahan. 

f. Mewujudkan keterpaduan peran 

dinas/instansi dan antar pelaku pembangunan 

dalan mengembangkan pengelolaan sistem 

pembangunan secara partisipatif.
12

 

 

 

                                                           
12

 Kalimah, Wawancara, Pacitan, 01 Juni 2019.  
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4. Kriteria Miskin Gerdu-Taskin 

Kriteria miskin yang dipakai sebagai tolak 

ukur dalam menentukan kemiskinan dalam program 

Gerdu-Taskin adalah berdasarkan kerangka pikir 

yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa 

Timur. Ada 4 (empat) kelompok yang dijadikan 

kerangka pikir adalah sebagai berikut :
13

 

a. Kelompok Sandang  

b. Kelompok Pangan 

1) Fasilitas air bersih  

2) Presentase pengeluaran untuk makanan  

c. Kelompok Papan 

1) Kepemilikan Rumah  

2) Sarana buang air besar  

3) Sumber Penerangan  

d. Kelompok Lainnya 

1) Partisipasi sekolah 

2) Sumber keuangan rumah tangga  

3) Pelayanan kesehatan
14

 

 

 

                                                           
13

 Saipul, Wawancara, Pacitan, 01 Juni 2019.  
14

 Ibid. 
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5. Tahap-Tahap Pelaksanaan Program 

Tahap-tahap pelaksanaan program Gerdu-

Taskin meliputi: a. sosialisasi; b. perencanaan; c. 

pencairan dana; d. pelaksanaan; e. pengendalian; f. 

pertanggungjawaban dan pelestarian. Dari tahapan 

implementasi program semacam ini selanjutnya 

disusun alur kegiatan program Gerdu-Taskin yang 

meliputi kegiatan-kegiatan dan hasil yang dicapai 

dalam setiap tahapan.
15

 

a. Sosialisasi 

Agar pelaksanaan program Gerdu-Taskin 

dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, 

perlu dilakukan sosialisasi mengenai program 

ini kepada semua warga desa terutama yang 

berpotensi masuk dalam Rumah Tangga Miskin 

Rentan (RTM-R) dan Rumah Tangga Miskin 

Berpotensi (RTM-B). Rumah Tangga Miskin 

Rentan (RTM-R) adalah masyarakat miskin 

yang mempunyai masalah deprivasi khusus 

tidak bisa mamenuhi kebutuhan sehari-hari, 

sedangkan Rumah Tangga Miskin Berpotensi 

(RTM-B) adalah masyarakat miskin yang 

                                                           
15

 Amin Tohari, Wawancara, Pacitan, 01 Juni 2019. 
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mempunyai potensi atau sumber daya manusia 

untuk menciptakan usaha. Tahap ini merupakan 

langkah penting untuk membantu warga 

memahami arah (visi), sejumlah aktivitas (misi), 

maksud dan tujuan serta strategi implementasi 

penting program Gerdu-Taskin. Kesiapan warga 

untuk menerima dan melaksanakan bersama-

bersama akan mendukung keberhasilan program 

Gerdu-Taskin.
16

 

b. Perencanaan 

Agar tahapan prosedural implementasi 

program Gerdu-Taskin dapat memberikan hasil 

yang sesuai dengan visi dan misi program 

Gerdu-Taskin tahapan tersebut perlu dimonitor 

dan dievaluasi dengan memperhatikan tingkat 

kemanfaatan dan keefektifannya, ketersediaan 

waktu dan biaya. Oleh karena itu, kebijakan 

umum tentang mekanisme pelaksanaan program 

Gerdu-Taskin dengan cara: (1) menghilangkan 

tahapan kegiatan yang pada tahun sebelumnya 

terbukti tidak efektif untuk dilaksankaan dan 

justru menghambat proses pelaksanaan program, 

                                                           
16

 Ibid. 
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(2) intensifikasi pelaksanaan tahapan kegiatan 

dalam alur kegiatan pelaksanaan Gerdu-Taskin 

untuk meningkatkan hasil dan dampak kegiatan 

yang masih belum dilaksanakan secara 

maksimal, (3) menetapkan bentuk kegiatan baru 

dalam alur kegiatan pelaksanaan Gerdu-Taskin 

yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasil 

dan dampak sesuai dengan visi dan misi 

program.
17

 

c. Pencairan Dana 

Tahap sosialisasi dan perencanaan diikuti 

dengan tahap pencairan dana. Sebagus apapun 

program kerja yang telah disusun, tentunya tidak 

akan dapat dilaksanakan sesuai rencana apabila 

dana yang dibutuhkan belum tersedia. Oleh 

karena itu, dana yang telah dianggarkan perlu 

dicairkan sesuai jadwal dan kemudian 

didistribusikan secara transparan dan 

proporsional sesuai peruntukkannya kepada 

pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai 
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 Ibid. 
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penerima dan pengelola dana dan pelaksana 

program-program kerja Gerdu-Taskin.
18

 

d. Pelaksanaan dan Pendampingan 

Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) 

dalam program Gerdu-Taskin sangat dibutuhkan 

masyarakat Tenaga Pendamping Masyarakat 

(TPM) sangat membantu masyarakat dalam 

setiap tahapan kegiatan Gerdu-Taskin mulai 

proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 

monitoring dan pelestarian program. 

Keberadaan Tenaga Pendamping Masyarakat 

(TPM) yang mempunyai komitmen, pemahaman 

terhadap program, sekaligus berkemampuan 

mendampingi program Gerdu-Taskin 

dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian 

masyarakat miskin melalui pendekatan Tri Daya 

yaitu pemberdayaan manusia, pemberdayaan 

usaha dan pemberdayaan lingkungan. Kegiatan 

pendampingan oleh Tenaga Pendamping 

Masyarakat (TPM) dilaksanakan untuk 

memastikan bahwa pengelolaan program Gerdu-

Taskin dapat berjalan sesuai dengan prinsip-

                                                           
18

 Amin tohari, Wawancara, Pacitan, 01 Juni 2019. 
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prinsip partisipatif, keswadayaan, transparan dan 

akuntabel, keterpaduan, otonomi dan 

desentralisasi, peningkatan peran perempuan 

dan keberlanjutan.
19

 

e. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi 

Pengendalian program dilaksanakan 

untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dengan 

prinsip dan rencana yang telah disepakati dan 

menjaga mutu kegiatan agar berhasil secara 

optimal. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan 

untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan 

pencapaian program, menilai kesesuaian 

pelaksanaan program dengan kebijakan, tujuan 

dan mekanisme yang telah ditetapkan, dan 

mendokumentasi berbagai pengalaman sebagai 

bahan untuk menyusun tindakan perbaikan 

program.
20

  

f. Pelestarian Program 

Pengelolaan Gerdu-Taskin harus mampu 

memberi jaminan kepada masyarakat terutama 

Rumah Tangga Miskin (RTM) tentang 
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 Ibid.  
20

 Ibid. 
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kemanfaatan kegiatan yang diprogramkan secara 

berkelanjutan. Hasil-hasil kegiatan program 

Gerdu-Taskin berupa prasarana, modal atau 

dana pinjaman kepada kelompok masyarakat 

Usaha Ekonomi Produktif (UEP), kegiatan 

pelayanan dasar di bidang pendidikan dan 

kesehatan, maupun kegiatan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia, merupakan aset 

masyarakat desa/kelurahan, terutama Rumah 

Tangga Miskin (RTM). Aset ini harus 

dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan. 

Keberlanjutan program dan pengembangan serta 

pelestarian hasil-hasilnya merupakan tanggung 

jawab penuh masyarakat, terutama Rumah 

Tangga Miskin (RTM). 
21

 

6. Ruang Lingkup Gerdu-Taskin 

a. Tahap Awal 

Tahap awal Gerdu-Taskin dialokasikan pada 

lokasi baru pada desa/kelurahan miskin. Program 

ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi 

pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan 

kemiskinan dengan pendekatan Tri Daya. 

                                                           
21

 Kalimah, Wawancara, Pacitan,  01 Juni 2019.  
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1) Pemberdayaan Manusia 

Tujuan utama pemberdayaan manusia 

adalah peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia, dengan orientasi pada: 

1) Mendukung peningkatan mutu 

kehidupan Rumah Tangga Miskin 

Rentan (RTM-R) melalui pemenuhan 

kebutuhan dasar di bidang pendidikan 

dan kesehatan. 

2) Peningkatan keterampilan teknis dan 

manajerial demi mendukung penciptaan 

peluang usaha baru dan pengembangan 

usaha yang telah ada.  

2) Pemberdayaan Usaha 

Tujuan utama pemberdayaan usaha 

adalah pengembangan usaha ekonomi 

produktif dan peningkatan pendapatan 

kelompok miskin serta penciptaan 

kesempatan kerja terutama bagi Rumah 

Tangga Msikin Berpotensi (RTM-B). 

Komponen ini meliputi pemberian pelayanan 

keuangan sebagai pengembangan 

permodalan usaha mikro yang dikembangkan 
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oleh Rumah Tangga Miskin (RTM), 

penguatan kelembagaan sosial ekonomi 

masyarakat, peningkatan pengetahuan dan 

ketrampilan teknis para pengusaha kecil, 

pembentukan dan pengembangan wirausaha 

baru, pengembangan kemampuan pemasaran 

produk. 

3) Pemberdayaan Lingkungan 

Tujuan utama pemberdayaan lingkungan 

adalah penyediaan, perbaikan 

prasarana/sarana rumah tinggal Rumah 

Tangga Msikin Rentan (RTM-R) dan 

lingkungannya, peningkatan fasilitas umum 

serta pengembangan kebutuhan 

prasarana/sarana ekonomi desa sesuai dengan 

kebutuhan.  

b. Tahap Penguatan 

Tahap penguatan Gerdu-Taskin 

dialokasikan pada sejumlah desa/kelurahan yang 

telah mendapatkan program Gerdu-Taskin. Ruang 

lingkup kegiatan tahap penguatan antara lain 

meliputi: 
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1) Peningkatan kapasitas kelembagaan Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) 

Peningkatan kapasitas kelembagaan Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) diarahkan pada 

kegiatan pembenahan: 

a) Struktur dan personalia pengurus 

b) Penyempurnaan AD/ART 

c) Peningkatan kapasitas manajemen 

organisasi 

d) Peningkatan legalitas lembaga Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) 

e) Jaringan kerjasama antar Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) 

2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

Tujuan utama dalam peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia adalah 

menyelenggarakan kegiatan untuk 

meningkatkan kemampuan pengurus Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) dan Kelompok 

Masyarakat (Pokmas). 

 

 



80 

 

3) Pengembangan usaha Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) 

Pengembangan usaha Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) merupakan upaya untuk 

meningkatkan kinerja usaha Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) yang meliputi : 

1) Usaha Sektor Riil (USR) 

2) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 

kelompok masyarakat. 

4) Pengembangan sarana prasarana usaha Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) 

Pengembangan sarana prasarana usaha 

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dilakukan 

meningkatkan kelengkapan fisik organisasi 

untuk mendukung kegiatan usaha dan kinerja 

Unit Pengelola Kegiatan (UPK). 

5) Pengembangan sistem keterjaminan sosial 

melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk 

menumbuhkan kemampuan Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) dalam membangun sistem 

keterjaminan sosial secara mandiri dan 

berkelanjutan, kegiatan ini dilakukan melalui 
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penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU) maupun 

pendayagunaan potensi masyarakat 

desa/kelurahan lokasi program. 

c. Tahap Pemandirian 

Tahap pemandirian adalah tahapan untuk 

mengantarkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 

berkategori sehat yang telah mampu mengelola 

usaha dengan baik menjadi Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) mandiri. Beberapa kegiatan 

dalam tahap pemandirian antara lain: 

1) Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 

menjadi BUMDes 

2) Pengembangan akses permodalan, manajemen, 

teknologi, pemasaran. 

3) Bantuan teknis 

Pemerintah provinsi berperan memberikan 

fasilitasi dalam bentuk penyediaan tenaga 

konsultan pengembangan Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK), monitoring dan evaluasi.  

7. Sistem dan Prosedur Pelayanan Simpan Pinjam 

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) membuat 

sistem dan prosedur pelayanan simpan pinjam 

sebagai acuan untuk menjalankan operasionalnya. 
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Sehingga sejak awal, Unit Pengelola Kegiatan 

(UPK) dikenal masyarakat bukan sebagai lembaga 

yang membagi-bagikan dana program Gerdu-Taskin, 

melainkan sebuah lembaga usaha ekonomi yang 

modalnya distimulasikan dari program tersebut. 

Sistem dan prosedur pelayanan simpan pinjam antara 

lain:
22

 

a. Persyaratan Menjadi Anggota/Nasabah Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) 

Sasaran usaha simpan pinjam ini adalah 

Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B). 

Namun agar tidak disalah tafsirkan oleh mereka, 

maka Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 

menerapkan persyaratan untuk dapat diterima 

sebagai anggota/nasabah. Persyaratan tersebut 

antara lain: 1) mendaftar sebagai anggota melalui 

kelompok yang dapat mereka bentuk  sendiri; 2) 

membayar simpanan anggota, yang besarnya 

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing 

desa; 3) melampirkan poto kopi KTP, dan; 4) 

                                                           
22

 Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur, 

Panduan Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam, Program Gerakan 

Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) Propinsi Jawa Timur 

(Surabaya: 2007), 3. 
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persyaratan lain yang dapat dibuat sendiri oleh 

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) seperti keharusan 

untuk ikut aktif dalam pertemuan yang 

diselenggarakan oleh kelompok maupun Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK). 
23

 

Pembentukan Kelompok Masyarakat 

Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas-UEP) 

dilakukan dengan cara dan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Kepala Desa dan Unit Pengelola Kegiatan 

(UPK) menyelenggarakan pertemuan khusus 

Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B) 

yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping 

Masyarakat (TPM) untuk menjelaskan 

pengertian dan tata cara pembentukan 

Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi 

Produktif (Pokmas-UEP). Apabila jumlah 

Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B) 

cukup banyak, maka pertemuan khusus Rumah 

Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B) ini dapat 

dilakukan per dusun. 
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2) Perlu ditegaskan, bahwa Kelompok 

Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif 

(Pokmas-UEP) tidak harus dibentuk 

berdasarkan wilayah RT/RW, melainkan 

dibentuk secara sukarela, saling mengenai dan 

memiliki motivasi yang sama untuk 

mengembangkan usaha. 

3) Jumlah anggota Kelompok Masyarakat Usaha 

Ekonomi Produktif (Pokmas-UEP) antara 5-10 

orang. 

4) Selanjutnya, kelompok tersebut memilih ketua 

dan memberi nama Kelompok Masyarakat 

(Pokmas). 

5) Nama Kelompok Masyarakat (Pokmas), ketua 

dan anggotanya kemudian diserahkan kepada 

Unit Pengelola Kegiatan (UPK). 

6) Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi 

Produktif (Pokmas-UEP) juga harus membahas 

dan menyepakati aturan main, termasuk sanksi, 

rencana kegiatan pertemuan dan rencana usaha 

untuk diajukan kepada Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK).
24

 

                                                           
24
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b. Sosialisasi Tata Cara Pelayanan Pinjaman  

1) Kepala Desa dan Unit Pengelola Kegiatan 

(UPK) menyelenggarakan pertemuan dengan 

para ketua Kelompok Masyarakat Usaha 

Ekonomi Produktif (Pokmas-UEP) yang 

difasilitasi oleh tenaga pendamping. Pertemuan 

ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan 

syarat dan tata cara permohonan untuk 

mendapatkan pinjaman modal Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK). 

2) Disamping menyelenggarakan pertemuan, 

ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 

membuat informasi mengenai persyaratan dan 

tatacara pelayanan pinjaman tersebut yang 

ditempel di kantor atau sekretariat Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK). 

3) Ketua Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi 

Produktif (Pokmas-UEP) selanjutnya 

mensosialisasikan persyaratan dan tatacara itu 

kepada anggotanya.
25

 

                                                           
25

 Ibid., 5. 
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c. Prosedur Pelayanan Pinjaman Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK)
26

 

Prosedur pelayanan pinjaman Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) diatur sebagai berikut: 

1) Ketua Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi 

Produktif (Pokmas-UEP) mengajukan 

permohonan pinjaman kepada Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) dengan melengkapi dan 

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 

sebagaimana telah diatur di atas. Kemudian 

Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi 

Produktif (Pokmas-UEP) mengajukan 

permohonan pinjaman yang dilengkapi 

dokumen permohonan pinjaman, yang 

meliputi: a) Daftar anggota Pokmas; b) 

Rencana Usaha Anggota (RUA); c) Rencana 

Usaha Bersama (RUB); d) Pernyataan 

tanggung renteng yang ditandatangani oleh 

semua anggota, dan; e) Rencana angsuran 

pinjaman.  

2) Unit Pengelola Kegiatan (UPK) meneliti 

seluruh dokumen dari masing-masing 

                                                           
26
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Kelompok Masyarakat Ekonomi Produktif 

(Pokmas-UEP). Penelitian dokumen ini 

merupakan bagian dari penelitian kelayakan 

dari usaha anggota Kelompok Masyarakat 

Ekonomi Produktif (Pokmas-UEP). Selain itu, 

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mencermati 

nama-nama anggota Kelompok Masyarakat 

(Pokmas), Apabila ditemukan nama yang 

belum dikenal, maka tugas Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) untuk mencari informasi 

mengenai orang tersebut, latar belakang yang 

berkaitan dengan hutang-piutang dengan pihak 

lain sebelumnya, kegiatan usahanya dan 

sebagainya. 

3) Dari penelitian dokumen dan penelitian 

kelayakan inilah kemudian Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) menetapkan Pokmas yang 

layak untuk dipinjami dan Pokmas yang tidak 

layak. Pada Pokmas yang tidak layak, Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) segera 

mengembalikan dokumennya disertai catatan 

yang menyebabkan Pokmas tersebut yang 

dinilai layak, maka Unit Pengelola Kegiatan 
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(UPK) segera memanggil atau mendatangi 

Pokmas tersebut untuk segera direalisasikan 

permohonannya. 

4) Realisasi pinjaman tidak harus dilakukan 

secara bersamaan, tetapi dapat dilakukan 

secara bergiliran sesuai dengan kesiapan dan 

kelayakan masing-masing Kelompok 

Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif 

(Pokmas-UEP). 

5) Realisasi pinjaman dapat dilakukan oleh Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) setelah Kelompok 

Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif 

(Pokmas-UEP) memenuhi ketentuan: a) 

membayar simpanan beku; b) telah 

menandatangani akad pinjaman, dan; c) 

seluruh dokumen dinyatakan lengkap.
27
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Tabel: 3.4 

Skema Layanan Pinjaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

8. Analisa Kelayakan Pinjaman 

Analisa klayakan pinjaman dilakukan dalam 

rangka memastikan ketepatan sasaran penerima 

manfaat program, memperkecil resiko terjadinya 

kemacetan angsuran/pinjaman, dan menjaga 

keberlanjutan usaha Unit Pengelola Kegiatan (UPK). 

UPK memanggil Pokmas UEP 

yang layak untuk melengkapi: 

- Kewajiban Simp. Beku 

- Ttd perjanjian pinjaman  

- Kartu angsuran 
3 

UPK meneliti dokumen dan 

melakukan penelitian: 

- Kelayakan Usaha 

- Kelayakan Pinjaman 

- Pengecekan Lapangan  
Pencairan Pinjaman kepada 

Pokmas-UEP  

- Modal Usaha 

- Salinan Perjanjian 

Pinjaman 

2 

Pokmas mengajukan permohonan pinjaman 

kepada UPK, dilampiri dengan: 

- RUA 

- RUB 

- Pernyataan Tanggung Renteng 

- Rencana Angsuran pinjaman 

- Foto Kopi KK dan KTP 

-  

4 

1 
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Analisa kelayakan pinjaman terdiri dari analisa 

kualitatif dan analisa kuantitatif. Analisa kualitatif 

adalah analisa yang berkaitan dengan kemauan bayar 

pinjaman. Sedangkan analisa kuantitaif adalah 

analisa terhadap kemampuan bayar peminjam. 

Artinya, berapa rupiah Unit Pengelola Kegiatan 

(UPK) dapat memberikan jumlah pinjaman kepada 

seseorang sehingga dinilai mampu untuk 

mengembalikan pinjaman beserta jasanya, maka 

dapat dilakukan dengan menggunakan analisa ini.
28

 

Selain kedua alat analisa tersebut, penting 

juga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melakukan 

analisa usaha dengan menggunakan bahan rencana 

usaha yang diajukan oleh masing-masing pemohon 

pinjaman, yang terpenting dalam melakukan analisa 

kelayakan pinjaman untuk usaha simpan pinjam ini 

adalah penilaian terhadap karakter anggota Pokmas 

dan kemampuan membayarnya. Cara melakukan 

penilaian terhadap karakter peminjam adalah sebagai 

berikut:  

a. Lihat dan teliti latar belakang calon peminjam 

berkaitan dengan hutang piutang sebelumnya. 
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Apabila diketahui bahwa calon peminjam sering 

melakukan pinjaman dan tidak mengembalikan, 

maka ia dinyatakan tidak layak. Oleh sebab itu, 

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) segera 

memberitahukan kepada ketua Pokmas, bahwa 

anggotanya ada yang dinyatakan tidak layak. 

b. Penelitian terhadap karakter ini juga dapat 

menggunakan instrumen dengan cara melakukan 

pengamatan, menanyakan kepada orang 

disekitarnya, serta melakukan wawancara 

langsung dengan calon peminjam.
29

 

9. Pengelolaan Pinjaman 

Dalam pengelolaan pinjaman, hal yang cukup 

penting adalah bagaimana mengelola pinjaman, 

sehingga dapat berjalan lancar dan menghasilkan 

keuntungan bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK). 

Oleh sebab itu, pengelolaan pinjaman tersebut 

penting dilakukan dengan cara:
30

 

a. Pengelolaan sebelum pinjaman diberikan 

Sebelum pinjaman diberikan Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) harus menetapkan 
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persyaratan dan prosedur pinjaman yang 

diberlakukan untuk seluruh calon peminjam. 

Persyaratan dan prosedur  pinjaman ini 

sebagaimana telah diuraikan di atas, harus 

secara konsisten diberlakukan. 

b. Pengelolaan selama masa pinjaman (masa 

angsuran) 

Selama masa pinjaman Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) dapat melakukan kegiatan 

pembinaan kepada anggota/nasabah. Bentuk 

pembinaan yang dilakukan juga sederhana 

dengan cara: 

1) Melakukan kunjungan langsung/silaturahmi 

kepada anggota/nasabah 

2) Mengadakan pertemuan khusus Kelompok 

Masyarakat Ekonomi Produktif (Pokmas-

UEP) 

3) Mengadakan pertemuan umum untuk semua 

anggota/nasabah  

c. Pengelolaan sesudah masa pinjaman berakhir
31

 

Setelah masa pinjaman berakhir, Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) melakukan review 

                                                           
31
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dan evaluasi terhadap semua anggota/nasabah. 

Pada anggota yang tertib dalam melakukan 

angsuran, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) perlu 

memberikan apresiasi berupa tawaran kembali 

pelayanan pinjaman, bila perlu ditingkatkan 

jumlah pinjamannya. Sudah barang tentu hal ini 

juga dipertimbangkan dengan usaha anggota 

yang bersangkutan. Namun, pada anggota yang 

kurang tertib angsurannya, Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) perlu melakukan tindakan-

tindakan tertentu, misalnya berkoordinasi 

dengan ketua Pokmasnya, apakah perlu 

melakukan perombakan Pokmas (membentuk 

Pokmas baru), atau menunda pelayanan berikut 

dan sebagainya.
32

 

C. Implementasi Program Pemberdayaan manusia 

1. Tahap Sosialisasi 

Terkait pada program pemberdayaan manusia 

dalam pelaksanaannya pemerintah mempunyai 

tahapan untuk kegiatan tersebut, hasil dari 

wawancara peneliti tentang tahap awal yang 

dilakukan dalam kegiatan program pemberdayaan 

                                                           
32

 Kalimah, Wawancara, Pacitan, 01 Juni 2019.  
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manusia yaitu pertama melakukan sosialisasi 

program ke tingkat desa untuk melakukan 

musyawarah dan yang kedua memilih sasaran yang 

akan diberi dana program pemberdayaan manusia.
33

 

Berikut hasil wawancara yang menunjukkan 

keterlibatan kepala desa dalam kegiatan persiapan: 

“Yang pertama yaitu membuat panitia 

ditingkat desa, ada ketua, bendahara dan 

anggota. Selaku kepala desa selalu 

membimbing, mengarahkan dan sebagainya 

agar jangan sampai salah sasaran. Kami 

sebagai kepala desa, sebelumnya mendata 

siapa saja yang akan dijadikan sasaran, yang 

jelas kita survey dulu.”
34

 

“Setelah mendata sasaran yang pantas untuk 

diberikan bantuan, kita langsung melakukan 

musyawarah dengan para pengurus Gerdu-

Taskin untuk menentukan siapa yang lebih 

berhak menerima bantuan tersebut.” 

Kegiatan musyawarah dengan warga 

merupakan salah satu forum pendekatan yang 

dilakukan kepada para sasaran program 

pemberdayaan manusia, dimana dalam kegiatan 

musyawarah tersebut fasilitator desa berkumpul dan 

duduk bersama dengan warga sasaran program 
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pemberdayaan manusia. Kegiatan musyawarah 

warga yang dilaksanakan tentunya tidak lepas dari 

tanggungjawab kepala desa selaku penanggungjawab 

pelaksana kegiatan di tingkat desa.  

2. Tahap Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan ini pengurus 

melakukan pengkajian mengenai apa yang dirasakan 

Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-R) dan 

sumberdaya apa saja yang dimiliki oleh Rumah 

Tangga Miskin Rentan (RTM-R), proses identifikasi 

ini dilakukan oleh pengurus Gerdu-Taskin untuk 

mengetahui dan mengidentifikasi masalah 

(kebutuhan yang dirasakan) dan mengidentifikasi 

kebutuhan apa yang sangat diperlukan oleh Rumah 

Tangga Miskin Rentan (RTM-R). 

Selanjutnya tahap kegiatan perencanaan 

dimana dalam tahap ini dilakukan pendalaman 

tentang apa saja yang diperlukan oleh Rumah 

Tangga Miskin Rentan (RTM-R). Pada tahap ini 

dilakukan pengidentifikasian dengan cara 

memferifikiasi ulang data penerima yang di data 

oleh desa lewat forum musyawarah bersama warga, 
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pemferifikasian dilakukan oleh pendamping desa, 

dalam tahap ini ada kemungkinan terjadi pergantian 

data tersebut dikarenakan beberapa faktor dan 

alasan. Adapun tugas pendamping desa 

mendampingi Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-

R) sasaran menuangkan ide atau gagasannya dalam 

pembuatan proposal, dalam hal ini pembuatan 

proposal sepenuhnya dilaksanakan oleh pendamping 

desa namun ide yang diangkat sepenuhnya dari 

Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-R) sasaran, 

pembuatan proposal ini sepenuhnya dikerjakan oleh 

pendamping desa dikarenakan tidak 

memungkinkannya pembuatan proposal ini jika 

dilaksanakan oleh Rumah Tangga Miskin Rentan 

(RTM-R) sasaran sesuai dengan gambaran kondisi 

Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-R) sasaran.  

3. Tahap Pencairan dana 

Tahap sosialisasi dan perencanaan diikuti 

dengan tahap pencairan dana. Dana program 

pemberdayaan masyarakat bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi 

yang disalurkan melalui rekening Ketua dari Unit 

Pengelola Kegiatann (UPK) melalui Bank Jaim. 
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Selanjutnya dana tersebut di salurkan kepada Rumah 

Tangga Miskin Rentan (RTM-R) dengan cara 

membelikan fasilitas yang dibutuhkan oleh Rumah 

Tangga Miskin Rentan (RTM-R).
35

 

4. Tahap Pelaksanaan kegiatan 

Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan dimana 

tahap pelaksanaan bisa dilaksanakan setelah bantuan 

dari pemerintah telah cair. Pelaksanaan sasaran dari 

pemberdayaan manusia adalah Rumah Tangga 

Miskin Rentan (RTM-R) diwujudkan dalam kegiatan 

pemberian solusi atas sejumlah masalah yang sedang 

dihadapi dengan jalan memberi bantuan hibah.
36

 

Pemberian hibah kepada kelompok Rumah Tangga 

Miskin Rentan (RTM-R) ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa kelompok masyarakat miskin 

yang tergolong Rumah Tangga Miskin Rentan 

(RTM-R) memiliki persoalan deprivasi yang sangat 

mendasar. Kelompok ini cenderung tidak dapat 

memenuhi kebutuhan dasar, bahkan untuk kehidupan 

sehari-hari masih kurang dan kelompok ini 

mengalami kesulitan. Dari asumsi inilah yang 
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melatarbelakangi diberikannya bantuan hibah tanpa 

harus mengembalikannya. 

Pada desa yang menjadi lokasi penelitian ini 

diperoleh informasi bahwa bentuk kegiatan 

pemberdayaan manusia tergantung dari hasil 

musyawarah desa. Sejumlah kegiatan berikut 

merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan 

dalam rangka pemberdayaan manusia. Dalam 

kegiatan pemberdayaan manusia tersebut ada 

swadaya masyaraka yang secara spontan terjadi di 

lapangan, terutama terkait de-aktivitas rehabilitasi 

rumah, baik rehabilitasi parsial maupun secara 

keseluruhan. Walaupun partisipasi spontan 

masyarakat ini baik dan perlu terus 

ditumbuhkembangkan, perlulah diperhatikan bahwa 

aktifitas fisik ini sesungguhnya kurang terkait 

dengan esensi dan tujuan utama program 

pemberdayaan manusia. 

Tabel. 3.5 

Realisasi Program Pemberdayaan Manusia 

No. Kegiatan 

1. Pemberian sembako non beras 
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2. Pemberian jamban 

3. Memberikan peralatan sekolah 

4. Pemberian Gizi pada Balita 

5. Menyediakan perlengkapan 

tidur: dipan, kasur, selimut 

 

Realisasi program pemberdayaan manusia 

lebih mengutamakan dalam kegiatan pemberian 

sembako non beras berupa bahan makanan untuk 

sehari-hari, pemberian jamban didasarkan pada 

upaya peningkatan kesehatan dan kebersihan bagi 

Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-R), dan 

memberikan peralatan sekolah guna untuk 

mendorong dan membantu Rumah Tangga Miskin 

Rentan (RTM-R)  sesuai dengan kebutuhannya dan 

sesuai dengan tujuan utama pemberdayaan manusia 

yaitu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 

dengan orientasi pada peningkatan mutu kehidupan 

Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-R) melalui 

pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan 

dan kesehatan.
37

 

 

                                                           
37

 Ibid. 
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5. Tahap Pengendalian 

Pengendalian program dilaksanakan untuk 

memastikan pelaksanaan kegiatan dengan prinsip 

dan rencana yang telah disepakati dan menjaga mutu 

kegiatan agar berhasil secara optimal. Monitoring 

dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui 

kemajuan dan perkembangan pencapaian program, 

menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan 

kebijakan, tujuan dan mekanisme yang telah 

ditetapkan, dan mendokumentasi berbagai 

pengalaman sebagai bahan untuk menyusun tindakan 

perbaikan program.
38

 

6. Tahap Pelestarian 

Pengelolaan Gerdu-Taskin harus mampu 

memberi jaminan kepada masyarakat terutama 

Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-R) tentang 

kemanfaatan kegiatan yang diprogramkan secara 

berkelanjutan. Hasil-hasil kegiatan program Gerdu-

Taskin berupa prasarana, modal kepada Rumah 

Tangga Miskin Rentan (RTM-R), kegiatan 

pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, 

maupun kegiatan peningkatan kualitas sumber daya 

                                                           
38

 Kalimah, Wawancara, Pacitan, 04 Juni 2019. 
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manusia, merupakan aset masyarakat 

desa/kelurahan, terutama Rumah Tangga Miskin 

(RTM). Aset ini harus dipelihara, dikembangkan dan 

dilestarikan. Keberlanjutan program dan 

pengembangan serta pelestarian hasil-hasilnya 

merupakan tanggung jawab penuh masyarakat, 

terutama Rumah Tangga Miskin (RTM).
39

 

D. Implementasi Program Pemberdayaan Usaha 

1. Tahap Sosialisasi 

Dalam pelaksanaannya terdapat instrumen 

penting dalam sosialisasi program pemberdayaan 

usaha yaitu harus terdapat sasaran dalam sosialisasi 

ini. Sasaran sosialisasi adalah Rumah Tangga Miski 

Berpotensi (RTM-B). Penentuan penerima manfaat 

ditetapkan berdasarkan musyawarah desa. Menurut 

data yang didapat dari informan disebutkan bahwa 

Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B) itu 

sendiri adalah sasaran penerima manfaat program 

pada kegiatan usaha simpan pinjam yang dikelola 

oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Jika Rumah 

Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B) telah 

memahami proses dan berminat untuk berpartisipasi 

                                                           
39

 Ibid., 
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dalam program Gerdu-Taskin, maka selanjutnya 

akan dibuat rencana tindak lanjut untuk pelasanaan 

program yaitu pembentukan Kelompok Masyarakat 

(Pokmas) yang terdiri dari 5-10 anggota. 

Tahap sosialisasi yang dilakukan mulai dari 

pengenalan pengurus Unit Pengelola Kegiatan 

(UPK) dan pengawas program, kemudian 

pengenalan program Gerdu-Taskin pemberdayaan 

usaha yaitu penjelasan mengenai tujuan, manfaat dan 

sasaran program. Hingga ke tahap pembentukan 

Kelompok Masyarakat (Pokmas) selaku penerima 

pinjaman dana dari program Gerdu-Taskin 

pemberdayaan usaha. Terbentuklah pola-pola utama 

dalam program Gerdu-taskin pemberdayaan usaha 

yaitu sebelum proses pencairan dana, harus 

membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) 

sasaran terlebih dahulu. 

2. Tahap Perencanaan 

Tahap selanjutnya yaitu pengidentifikasian 

masalah yang dirasakan Rumah Tangga Miskin 

Berpotensi (RTM-B) dan melakukan identifikasi 

sumberdaya apa saja yang dimiliki oleh Rumah 

Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B0 tersebut, 
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setelah proses identifikasi selesai selanjutnya 

dilaksanakan kegiatan perencanaan alternatif dimana 

dalam tahap ini dilakukan pembentukan kelompok-

kelompok dan dilakukan pendalaman tentang apa 

saja yang diperlukan oleh Rumah Tangga Miskin 

Berpotensi (RTM-B).  

Sasaran usaha simpan pinjam ini adalah 

Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B). Namun 

agar tidak disalah tafsirkan oleh mereka, maka Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) menerapkan persyaratan 

untuk dapat diterima sebagai anggota/nasabah. 

Sudah barang tentu, persyaratan ini sederhana, tidak 

memberatkan tetapi sekaligus dapat sebagai pengikat 

dan mendidik mereka untuk tujuan kegiatan ini. 

Dalam pembentukan Kelompok Masyarakat 

Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas-UEP) dilakukan 

dengan cara, pertama, Kepala Desa dan  Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) mengadakan pertemuan 

khusus Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B) 

yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping 

Masyarakat (TPM) untuk menjelaskan pengertian 

dan tata cara pembentukan Kelompok Masyarakat 

Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas-UEP), dan 
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apabila jumlah dari Rumah Tangga Miskin 

Berpotensi (RTM-B) cukup banyak maka pertemuan 

khusus Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B) 

ini dilakukan di per-dusun. Kedua, Kelompok 

Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas-

UEP) tidak harus dibentuk berdasarkan wilayah 

RT/RW, melainkan dibentuk secara sukarela, saling 

mengenal satu sama lain dan memiliki motivasi yang 

sama dalam mengembangkan usaha yang akan 

dijalankannya. Ketiga, jumlah dari anggota 

Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif 

(Pokmas-UEP) terdiri antara 5-10 orang. Keempat, 

kelompok tersebut memilih ketua dan member nama 

Kelompok Masyarakat (Pokmas). Kelima, nama 

Kelompok Masyarakat (Pokmas), ketua dan 

anggotanya kemudian diserahkan kepada Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) dengan melampirkan foto 

copy KTP masing-masing anggota . Keenam, 

Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif 

(Pokmas-UEP) juga harus membahas rencana 

kegiatan pertemuan dan rencana usaha untuk 

diajukan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK). 
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3. Tahap Pencairan Dana 

Penyaluran dana merupakan proses dan 

prosedur administrasi yang dilaksanakan oleh 

berbagai lembaga, sejak dari pusat, daerah, desa 

hingga ke Unit Pengelola Kegiatan (UPK) selaku 

fasilitator bantuan dana Gerdu-Taskin untuk 

masyarakat atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) 

sasaran program. Menurut data yang didapat dari 

informan disebutkan bahwa dana program 

pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari 

APBD Provinsi disalurkan ke rekening Ketua Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) melalui Bank Jatim 

setempat. Dana kegiatan Gerdu-Taskin yang 

bersumber dari APBD Kabupaten ditransfer melalui 

rekening ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 

setelah dikurangi dengan Biaya Operasional 

Program (BOP) untuk Bapemas Kabupaten. 

Selanjutnya dana Gerdu-Taskin disalurkan 

kepada Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B) 

atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan digulirkan 

secara terus menerus. Analisis penguatan kapasitas 

yaitu dilakukan dengan cara menghitung anggota 

RTM-B/Pokmas, mendata siapa saja yang menjadi 
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anggota RTM-B/Pokmas serta mensurvey rencana 

usaha kegiatan yang akan dilaksanakan, setelah 

usulan tersebut diajukan maka Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) memproses dan menganalisis 

usulan kegiatan yang akan dilaksanakan RTM-

B/Pokmas sudah layak atau tidak, jika sudah layak 

maka Unit Pengelola Kegiatan (UPK) akan 

melaporkan dan meminta Persetujuan kepada Kepala 

Desa sebagai Pembina dan pengawas kegiatan. 

4. Tahap Pelaksanaan kegiatan 

Dalam menjalankan usaha, Usaha Simpan 

Pinjam (USP) terdiri dari pengurus dan pengawas 

yang dipilih dalam rapat anggota, pengurus inilah 

yang akan menjalankan usaha simpan pinjam demi 

kesejahteraan anggotanya. Dana yang digunakan 

adalah dari rakyat dan untuk rakyat sehingga disebut 

dana bergulir. Simpan Pinjam merupakan suatu 

usaha yang melakukan pembentukan modal melalui 

tabungan para anggota secara teratur dan terus 

menerus kemudian dipinjamkan kembali kepada para 

anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, 

tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.  
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Sebelum menentukan penerima pinjaman 

diadakan survei terhadap calon peminjam yang 

dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang 

dibantu oleh Pembina yaitu Kepala Desa. Survei 

tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi 

Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan kondisi 

kegiatan usaha secara langsung. Dari hasil survei 

tersebut diadakan analisa untuk mengetahui 

kelayakan usaha yang digunakan sebagai dasar 

dalam menentukan nama-nama penerima pinjaman 

dana bergulir, serta syarat-syarat administrasi 

lainnya. Survey yang dilakukan oleh Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) dan Kepala Desa untuk 

mendapatkan data secara langsung dari Kelompok 

Masyarakat (Pokmas). Salah satu data yang diminta 

adalah data penggunaan biaya. Setelah mendapatkan 

pinjaman modal diharapkan usulan kegiatan 

Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang termasuk 

industri kecil dan menengah dapat berkembang. 

Selanjutnya Kelompok Masyarakar (Pokmas) 

yang mendapat manfaat program Gerdu-Taskin 

harus memenuhi persyaratan-persyaratan 

peminjaman modal pinjaman dana tujuan dari 
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pemenuhan persyaratan ini agar nanti ada kejelasan 

siapa saja yang meminjam, usaha atau untuk apa 

dana tersebut digunakan. Sehingga nantinya Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) dapat dengan jelas 

merinci anggaran dan mencatatnya dalam buku 

laporan UPK Mugi Rahayu yang ada di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. 

Setelah proses peminjaman modal usaha terlaksana 

dengan baik kemudian Unit Pengelola Kegiatan 

(UPK) berlanjut ke tahap jenis pinjaman. Jenis 

pinjaman yang diberikan Unit Pengelola Kegiatan 

(UPK) berupa pinjaman modal usaha yang 

digunakan untuk mengembangkan usaha dengan 

jangka waktu pinjaman maksimal 10 bulan. Menurut 

data yang didapat dari informan disebutkan bahwa 

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menyediakan 

peminjaman dana yang nantinya digunakan oleh 

Kelompok Masyarakat (Pokmas) selaku peminjam 

dana untuk beberapa sektor usaha yang akan di 

lakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas). Dana 

tersebut sebesar  Rp 5.000.000,-  untuk tiap 

Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan prosedur dari 

syarat peminjaman hingga pengembalian harus 
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dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Namun 

nyatanya Kelompok Masyarakat (Pokmas) kurang 

begitu menaati aturan yang sudah ditetapkan. 

Banyak Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang 

menganggap dana itu sebagai bantuan cuma-cuma 

dan adanya niat untuk tidak membayar, hal ini 

dikarenakan ada yang usahanya berhenti ditengah 

jalan dan ada juga faktor yang mempengaruhi yaitu 

karena banyak faktor yang menjadi kendala. 

Tahap pelaksanaan program pemberdayaan 

usaha bisa dilaksanakan setelah bantuan sudah 

dicairkan kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) 

Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B). 

Penyaluran bantuan ini tidak dibebankan biaya 

administrasi apapun kepada Rumah Tangga Miskin 

Berpotensi (RTM-B), jadi bantuan sepenuhnya 

diterimakan kepada kelompok masyarakat Rumah 

Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B) yang 

didalamnya terdapat prosentase-prosentase 

pembagian yang ditentukan dan diperuntukkan untuk 

kebutuhan modal usaha. 
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Tabel 3.6 

Data Bidang Permodalan UPK Mugi Rahayu Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

NO

.  

URAIAN 2011 2012 2013 2014 

1. Modal UPK 154. 

202.500 

154.202.5

00 

154.202.5

00 

138.002.5

00 

2. Simpanan 

Wajib 

Pinjam 

14.925.00

0 

15.325.00

0 

15.202.00

0 

14.550.00

0 

3. Donasi/Hadi

ah 

- 6.000.000 6.000.000 22.200.00

0 

4. Dana-dana 4.082.600 7.084.500 12.372.21

0 

24.787.21

0 

5. Cadangan 

umum+resik

o 

14.959.62

5 

20.962.50

2 

26.604.09

2 

32.049.09

2 

6. SHU 20.009.50

0 

18.805.30

0 

18.150.00

0 

15.620.45

7 

7.  Jumlah 208.179.2

52 

222.379.8

02 

232.903.8

02 

247.209.2

59 

 

Tabel. 3.7 

Data Bidang Permodalan UPK Mugi Rahayu Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacita 

NO

.  

URAIAN 2015 2016 2017 2018 

1. Modal UPK 138.002.50

0 

138.002.50

0 

138.002.50

0 

138.002.50

0 

2. Simpanan 

Wajib 

Pinjam 

15.375.000 14.725.000 15.275.000 15.125.000 

3. Donasi/Hadi

ah 

22.200.000 22.200.000 22.200.000 22.200.000 

4. Dana-dana 27.744.490 37.398.410 41.627.160 46.542.350 

5. Cadangan 

umum+resik

o 

36.735.269 40.936.994 43.820.819 45.927.420 
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6. SHU 14.005.645 9.612.575 7.021.791 6.360.293 

7.  Jumlah 254.062.90

4 

262.875.47

9 

267.947.27

0 

274.157.56

3 

 

Setelah bantuan tersebut diserahkan kepada 

Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B), dalam 

tahap pelaksanaanya Rumah Tangga Miskin 

Berpotensi (RTM-B) mempunyai peran yang penting 

terhadap pengimplementasiannya rencana usaha 

yang telah disepakati sebelumnya karena 

pembelanjaan untuk mendukung usaha yang akan 

dilaksanakan dilakukan sendiri oleh Rumah Tangga 

Miskin Berpotensi (RTM-B), dan tidak di dampingi 

langsung oleh pendamping, kegiatan ini merupakan 

salah satu kegiatan yang menunjang peningkatan 

kapasitas Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-

B) untuk mengembangkan kapasitas diri dalam 

pengembangan usaha yang akan dijalankannya.  

Dalam proses operasionalnya Unit Pengelola 

Keuangan (UPK) Mugi Rahayu ini melayani jasa 

transaksi keuangan atau bidang transaksi lain yang 

berkaitan dengan pengembangan usaha produktif dan 

permodalan melalui pemberian dana simpan pinjam 

kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk 



112 

 

mengembangkan usaha dan industri kecil di Desa 

Semanten.
40

 

Tabel 3.8 

Jumlah anggota POKMAS dan jenis usaha 

Jumlah Pokmas 74 

Jumlah Anggota Pokmas 296 

Anggota:  

*Wanita 139 

*Pria 157 

Calon Pokmas - 

Jenis Usaha Pokmas:  

*Perdagangan 28 

*Industri 54 

*Jasa 10 

*Pertanian 51 

*Peternakan 7 

*Perkebunan 4 

*Lain-lain 142 

Jumlah yang di beri 

pinjaman 

296 

 

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa terdapat 74 

jenis Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan jumlah 

anggotanya terdapat 296, anggota dari Kelompok 

Masyarakat (Pokmas) itu terdiri dari wanita 

sebanyak 139 dan pria sebanyak 157. Jenis usaha 

yang paling banyak diminati oleh kelompok 

                                                           
40

Kalimah, Wawancara, Pacitan, 04 Juni 2019. 
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masyarakat (Pokmas) adalah jenis usaha industri dan 

pertanian. Jenis usaha industri seperti produksi 

tempe, produksi tahu, produksi cendol, usaha-usaha 

tersebut dipilih karena dirasa lebih efisien, mudah 

dalam membagi waktu dan mudah dipasarkan.  

Sedangkan jenis usaha pertanian seperti menanam 

padi, menanam janggelan, menanam jagung, 

menanam kacang, menanam rumput gajah, tanaman 

tersebut dipilih karena mempunyai lahan dan 

pemasaran mudah.  

Jenis usaha selain industri dan pertanian yaitu 

perdagangan, jenis usaha perdagangan seperti toko 

dipinggir jalan, toko sayuran, jualan bahan makanan 

pokok di pasar, tukang sayur keliling, dan rumah 

makan. Jenis usaha   jasa, seperti jasa jahit dan jasa 

foto copy. Sedangkan usaha peternakan, seperti 

ternak kambing, ternak ayam, ternak bebek, ternak 

ayam petelur, dll. Jenis usaha perdagangan diminati 

karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari jadi 

peluang untuk mendapatkan keuntungan dirasa 

cukup besar, selain itu banyak yang rumahnya di 

pinggir jalan. Jenis usaha jasa kurang diminati 

karena sumber daya manusia yang kurang.  



114 

 

Sedangkan jenis usaha pertenakan kurang diminati 

karena dirasa masyarakat masih kesusahan dalam 

mengurus hewan-hewan ternak tersebut.  

5. Tahap Pengendalian 

Pengendalian program dilaksanakan untuk 

memastikan pelaksanaan kegiatan dengan prinsip 

dan rencana yang telah disepakati dan menjaga mutu 

kegiatan agar berhasil secara optimal. Monitoring 

dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui 

kemajuan dan perkembangan pencapaian program, 

menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan 

kebijakan, tujuan dan mekanisme yang telah 

ditetapkan, dan mendokumentasi berbagai 

pengalaman sebagai bahan untuk menyusun tindakan 

perbaikan program. 

6. Tahap Pelestarian 

Hampir semua masyarakat miskin yang 

tergabung dalam Rumah Tangga Miskin Berpotensi 

(RTM-B) Gerdu-Taskin  di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan mendapatkan 

modal pemberdayaan usaha Gerdu-Taskin. Program 

Gerdu-Taskin dari tahun 2005-2018 telah berhasil 

membentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang 
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mampu menyediakan modal usaha secara mudah. 

Dalam kegiatan pemberdayaan usaha, kegiatan yang 

dilaksanakan telah mampu memberikan bantuan 

kepada Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B).              

Tabel. 3.9 

Data Perkembangan Bidang Usaha UPK Mugi Rahayu 

Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

No

.  

Uraian Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013 Th. 2014 

1. Volume 

Pinjaman 

Rp, 

272.000.00

0 

Rp, 

244.500.00

0 

Rp, 

203.000.00

0 

Rp. 

165.000.00

0 

2. Pendapata

n 

Rp, 

34.082.000 

Rp, 

29.619.000 

Rp, 

26.313.000 

Rp, 

20.866.557 

3. Biaya Rp, 

14.072.500 

Rp, 

10.813.700 

Rp, 816.000 Rp, 

5.620.457 

4. Sisa Hasil 

Usaha 

Rp, 

20.009.500 

Rp, 

18.805.300 

Rp, 

18.150.300 

Rp, 

15.620.457 

 

Tabel. 3.10 

Data Perkembangan Bidang Usaha UPK Mugi Rahayu 

Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

No.  Uraian Th. 2015 Th. 2016 Th. 2017 Th. 2018 

1. Volume 

Pinjaman 

Rp. 

143.500.000 

Rp 

82.500.000 

Rp78.000.000 Rp 

72.500.000 
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2. Pendapatan Rp. 

18.421.145 

Rp 

14.012.725 

Rp 9.929.291 Rp 

9.497.693 

3. Biaya Rp. 

4.415.500 

Rp 

4.400.150 

Rp 2.907.500 Rp 

3.137.400 

4. Sisa Hasil 

Usaha  

Rp. 

14.005.645 

Rp 

9.612.575 

Rp 7.021.791 Rp 

6.360.293 

 

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa 

jumlah volume pinjaman anggota cenderung 

menurun setiap tahunnya. Sejak tahun 2011-2017 

volume pinjaman, pendapatan, dan sisa hasil usaha 

mengalami penurunan. 

Persoalannya itu adalah indikator 

keberhasilan yang selama ini yang digunakan untuk 

mengukur tingkat keberhasilan pemberdayaan usaha 

adalah tingkat pengembalian pinjaman. Dalam arti 

apabila tingkat pengembaliannya baik, maka 

program pemberdayaan usaha dianggap berhasil, 

sebaliknya jika tingkat pengembalian pinjaman ini 

mengalami kemacetan, maka program pemberdayaan 

usaha dianggap belum berhasil.
41

 

Seharusnya pengurus Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) mengontrol apakah dana tersebut 

                                                           
41

Siti fatimah, Wawancara, Pacitan, 07 Juni 2019. 
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oleh anggota Kelompok Masyarakat (Pokmas) 

digunakan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) 

atau tidak. Sehingga tidak hanya melihat dari 

indikator keberhasilan dengan cara mengukur tingkat 

keberhasilan pemberdayaan usaha dengan tingkat 

pengembalian pinjaman.  

E. Implementasi Pemberdayaan  Lingkungan 

1.  Tahap Sosialisasi 

Pada program pemberdayaan lingkungan ini 

sama seperti halnya dengan program pemberdayaan 

manusia, sebelum melakukan tahap perencanaan 

pada program pemberdayaan lingkungan, pengurus 

juga melakukan musyawarah dengan masyarakat 

guna untuk menentukan sarana apa yang diperlukan 

dan dibutuhkan untuk membantu proses 

terlaksananya program. Sosialisasi dilakukan untuk 

mengetahui kebutuhan apa yang perlu digunakan 

dan perlu diperbaiki dilingkungan sekitar program. 

2. Tahap Perencanaan 

Dalam tahap perencanaan ini pengurus 

melakukan musyawarah dengan kepala desa 

mengenai apa yang perlu diperbaiki dan dibutuhkan 

oleh masyarakat dilingkungannya. Perencanaan 
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penerima sasaran program pemberdayaan 

lingkungan di Gerdu-Taskin di Desa Semanten 

dilakukan secara terbuka yaitu melalui penyusunan 

rencana dan pendalaman yang disusun berdasarkan 

hasil musyawarah. Alternatif dimana dalam tahap 

ini dilakukan pendalaman tentang apa saja yang 

diperlukan oleh Rumah Tangga Miskin Rentan 

(RTM-R). 

3. Tahap Pencairan dana 

Tahap sosialisasi dan perencanaan diikuti 

dengan tahap pencairan dana. Sebagus apapun 

program kerja yang telah disusun, tentunya tidak 

akan dapat dilaksanakan sesuai rencana apabila 

dana yang dibutuhkan belum tersedia. Oleh karena 

itu, dana yang telah dianggarkan perlu dicairkan 

sesuai jadwal dan kemudian didistribusikan secara 

transparan dan proporsional sesuai peruntukkannya 

kepada pihak-pihak yang telah ditentukan sebagai 

penerima dan pengelola dana dan pelaksana 

program-program kerja Gerdu-Taskin. 

4. Pelaksanaan kegiatan 

Dalam kegiatan program ini komponennya 

meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan 
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prasarana/sarana pendukung pengembangan sosial 

ekonomi dan prasarana/sarana kebutuhan dasar 

Rumah Tangga Miskin (RTM) dibidang kesehatan 

pendidikan, fisik lingkungan, pembuatan rencana 

teknis, pelaksanaan pembangunan serta 

pemeliharaan.  

Dana untuk program pemberdayaan 

lingkungan dialokasikan untuk membangun sarana 

dan prasarana desa yang bermanfaat bagi 

masyarakat desa. Penentuan jenis sarana dan 

prasarana ini melalui forum musyawarah desa. 

Daftar alokasi dana untuk pemberdayaan 

lingkungan di desa Semanten ini sesuai dengan 

hasil musyawarah desa.  

Tabel. 3.11 

Realisasi Pemberdayaan Lingkungan 

NO. KEGIATAN 

1. Membangun jalan makadam 

2. Membangun irigasi 

3. Membangun Plengsengan 

4. Rehab Jembatan 

5. Rabat jalan  
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Kegiatan pemberdayaan lingkungan 

direalisasikan pada perbaikan dan penyediaan 

prasarana/sarana rumah tinggal dan lingkungannya 

yaitu seperti membangun jalan macadam, 

membangun irigasi, membangun plengsengan, rehab 

jembatan dan rabat jalan.   

5. Tahap Pengendalian 

Pengendalian program dilaksanakan untuk 

memastikan pelaksanaan kegiatan dengan prinsip 

dan rencana yang telah disepakati dan menjaga 

mutu kegiatan agar berhasil secara optimal. 

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk 

mengetahui kemajuan dan perkembangan 

pencapaian program, menilai kesesuaian 

pelaksanaan program dengan kebijakan, tujuan dan 

mekanisme yang telah ditetapkan, dan 

mendokumentasi berbagai pengalaman sebagai 

bahan untuk menyusun tindakan perbaikan 

program.  

 

6. Tahap Pelestarian 

Pengelolaan Gerdu-Taskin harus mampu 

memberi jaminan kepada masyarakat terutama 
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Rumah Tangga Miskin (RTM) tentang 

kemanfaatan kegiatan yang diprogramkan secara 

berkelanjutan. Hasil-hasil kegiatan program Gerdu-

Taskin berupa prasarana, modal atau dana 

pinjaman kepada kelompok masyarakat Usaha 

Ekonomi Produktif (UEP), kegiatan pelayanan 

dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, maupun 

kegiatan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia, merupakan aset masyarakat 

desa/kelurahan, terutama Rumah Tangga Miskin 

(RTM). Aset ini harus dipelihara, dikembangkan 

dan dilestarikan. Keberlanjutan program dan 

pengembangan serta pelestarian hasil-hasilnya 

merupakan tanggung jawab penuh masyarakat, 

terutama Rumah Tangga Miskin (RTM). 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI GERDU-TASKIN PADA 

PROGRAM TRI DAYA 

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk 

membuat masyarakat menjadi berdaya melalui upaya 

pembelajaran sehingga mereka mampu untuk mengelola dan 

bertanggungjawab atas program pembangunan pada 

komunitasnya. Pembelajaran tersebut diimplementasikan 

dalam rangkaian pengembangan kapasitas masyarakat, 

dimana pelaksanaannya harus disesuaikan dengan 

karakteristik dan kemampuan masyarakat setempat. 

Program dari Gerdu-Taskin tersebut dikelola oleh UPK 

bersama pemerintah desa dan tim pelaksana. Kegiatan 

dalam program Gerdu-Taskin diarahkan melalui pendekatan 

Tri Daya yaitu pemberdayaan manusia, pemberdayaan 

usaha dan pemberdayaan lingkungan. Program tersebut 

diimplementasikan dengan beberapa tahapan sesuai dengan 

tahapan dari program Gerdu-Taskin, adapun tahapan dari 

program tersebut yaitu tahap sosialisasi, tahap perencanaan, 

tahap pencairan dana, tahap pelaksanaan dan pendampingan, 

tahap pengendalian, monitoring dan evaluasi, tahap 

pelestarian program.  
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A. Analisis Prosedur Implementasi Program 

Pemberdayaan Manusia 

Sebagai proses pemberdayaan, serangkaian 

kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan 

keberdayaan dan kemampuan kelompok lemah di 

masyarakat, salah satunya adalah kelompok individu-

individu yang mengalami kemiskinan. Selain itu 

pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk 

berpartisipasi untuk memperoleh kesempatan dan 

mengakses sumberdaya dan layanan  yang diperlukan 

untuk memperbaiki mutu hidupnya. Dalam proses ini 

program Gerdu-Taskin berperan sebagai fasilitator yang 

mendampingi proses pemberdayaan masyarakat. Dalam 

pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang 

menjadi aktor dan penentu pemberdayaan tersebut. Di 

program Gerdu-Taskin ini, para masyarakat di fasilitasi 

untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang untuk 

perikehidupan mereka sendiri. Salah satunya yaitu 

program pemberdayaan manusia. 

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan 

untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan 

(dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) 

kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-
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individu yang mengalami masalah kemiskinan. 

Pemberdayaan manusia merupakan upaya yang pertama 

dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap 

pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini dilandasi 

bahwa dalam tujuan pembangunan masyarakat adalah 

salah satunya untuk perbaikan mutu hidup dan 

kesejahteraan manusia. Dalam program pemberdayaan 

manusia pada Gerdu-Taskin ini tujuan utamanya adalah 

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan 

orientasi pada peningkatan keterampilan teknis dan 

manajerial demi mendukung penciptaan peluang usaha 

baru dan pengembangan usaha yang telah ada, serta 

meningkatkan mutu kehidupan keluarga miskin melalui 

perbaikan kebutuhan dasar dibidang pendidikan dan 

kesehatan.  

Dalam tahap persiapan Gerdu-Taskin program 

pemberdayaan manusia mempunyai beberapa tahapan, 

berdasarkan hasil paparan data pada bab sebelumnya 

yaitu pertama melakukan sosialisasi progam Gerdu-

Taskin ke tingkat desa untuk melakukan musyawarah. 

Sosialisasi, merupakan upaya mengkomusikasikan 

kegiatan untuk mencapai dialog dengan masyarakat. 

Melalui sosialisasi akan membantu meningkatkan 
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pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang 

program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat 

yang telah direncanakan. Proses sosialisasi menjadi 

sangat penting, karena akan menentukan minat atau 

ketertarikan masyarakat untuk berpastisipasi (berperan 

dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat 

yang di komunikasikan. 

Tahap kedua yaitu memilih sasaran yang akan 

diberi dana program pemberdayaan manusia. Sasaran 

dari program pemberdayaan manusia ini adalah Rumah 

Tangga Miskin Rentan (RTM-R) yaitu masyarakat atau 

keluarga miskin yang mempunya masalah deprivasi, 

yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kebutuhan 

yang mendasar. Dalam tahap persiapan Gerdu-Taskin 

program pemberdayaan manusia sudah sesuai dengan 

tahapan pemberdayaan tahapan pesiapan yaitu 

penyiapan petugas dan penyiapan lapangan. Penyiapan 

tugas dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antara 

anggota tim fasilitator mengenai pendekatan yang akan 

dipilih dan penyiapan lapangan untuk melakukan 

kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran 

pemberdayaan. 
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Pada tahap Assessment, dalam tahap ini 

pengurus Gerdu-Taskin melakukan pengkajian yang 

dirasakan oleh Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-R) 

dan sumberdaya yang dimiliki oleh Rumah Tangga 

Miskin Rentan (RTM-R) dengan cara memverifikasi 

ulang data penerima. Dalam tahapan assessment pada 

pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk 

mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan juga 

sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat sasaran 

pemberdayaan. Jadi pada tahap ini pengurus sudah 

melakukan pengkajian sumberdaya yang dimiliki oleh 

masyarakat sasaran sesuai dengan tahap assessment 

pada  tahapan pemberdayaan masyarakat. 

Mengidentifikasikan dan mengkaji potensi wilayah 

permasalahan, serta peluang-peluangnya. Kegiatan ini 

dimaksud agar masyarakat mampu dan percaya diri 

dalam menidentifikasi serta menganalisa keadaannya, 

baik potensi maupun permaslahannya. Pada tahap ini 

diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek 

sosial, ekonomi dan kelembagaan. Proses ini meliputi: 

a.) persiapan masyarakat dan pemerintah setempat 

untuk melakukan pertemuan awal dan teknis 

pelaksanaannya; b.) persiapan dan penyelenggaraan dan 
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pertemuan; c.) pelaksanaan kajian dan penilaian 

keadaan dan; d.) pembahasan hasil dan penyusunan 

rencana tindak lanjut. 

Perencanaan penerima program sasaran program 

pemberdayaan manusia di Gerdu-Taskin di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan 

dilakukan secara terbuka yaitu melalui penyusunan 

rencana dan pendalaman yang disusun berdasarkan 

hasil musyawarah anggota Gerdu-Taskin. Alternatif 

dimana dalam tahap ini dilakukan pendalaman tentang 

apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan oleh Rumah 

Tangga Miskin Rentan (RTM-R).  

Menyusun rencana kegiatan kelompok, 

berdasarkan hasil kajian, meliputi : meprioritaskan dan 

menganalisa masalah-masalah,  identifikasi alternatif 

pemecahan masalah yang terbaik, identifikasi 

sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah, 

pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisasian 

pelaksanaannya. Menerapkan rencana kegiatan 

kelompok. Rencana yang telah disusun bersama dengan 

dukungan fasilitasi dari pendamping selanjutnya 

diimplementasikan dalam kegiatan yang kongkrit 

dengan tetap memperhatikan realisasi rencana awal. 
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Termasuk dalam kegiatan ini adalah, pemantauan 

pelaksanaan dan kemajuan kegiatan menjadi perhatian 

semua pihak, selain itu juga dilakukan perbaikan jika 

diperlukan. 

Dalam tahap perencanaan program 

pemberdayaan manusia ini sudah sesuai dengan 

langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat 

tahap perencanaan program (designing), karena 

program Gerdu-taskin pemberdayaan manusia ini dalam 

perencanaannya yaitu penerima sasaran program 

pemberdayaan manusia di Gerdu-Taskin di Desa 

Semanten dilakukan secara terbuka yaitu melalui 

penyusunan rencana yang disusun berdasarkan hasil 

musyawarah anggota Gerdu-Taskin. Alternatif dimana 

dalam tahap ini dilakukan pendalaman tentang apa saja 

yang diperlukan oleh Rumah Tangga Miskin (RTM-R) 

dengan cara melakukan pengkajian mengenai apa yang 

dirasakan oleh Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-R) 

dan sumberdaya apa saja yang dimiliki oleh Rumah 

Tangga Miskin (RTM-R). 

Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, penerima 

program Gerdu-Taskin di Desa Semanten Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan itu merupakan kelompok-
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kelompok masyarakat yang miskin. Sasaran dari 

program Tri Daya pemberdayaan manusia ini adalah 

Rumah Tangga Miskin-Rentan (RTM-R) diwujudkan 

dalam kegiatan pemberian solusi atas sejumlah masalah 

yang dihadapi dengan jalam memberi bantuan hibah. 

Pemberian hibah kepada kelompok Rumah Tangga 

Miskin Rentan (RTM-R) didasarkan pada pertimbangan 

bahwa kelompok masyarakat miskin yang tergolong 

Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-R) memiliki 

persoalan deprivasi yang sangat mendasar. Kelompok 

ini cenderung tidak dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya, bahkan untuk sekedar hidup layak dan 

mengalami kesulitan. Dari asumsi itulah yang 

melatarbelakangi diberikannya bantuan hibah kepada 

kelompok Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-R) 

tanpa harus mengembalikannya. 

Seharusnya pemberdayaan manusia 

dialokasikan kepada pelayanan kebutuhan dasar dengan 

orientasi pada peningkatan mutu kehidupan, 

pengurangan beban hidup dan peningkatan 

kesejahteraan Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-R) 

dengan melakukan perbaikan gizi terhadap Rumah 

Tangga Miskin Rentan (RTM-R) dan melakukan 
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pelatihan usaha produktif. Sesuai dengan tujuan dari 

pemberdayaan manusia yaitu peningkatan keterampilan 

teknis dan manajerial demi mendukung penciptaan 

peluang usaha baru dan pengembangan usaha yang 

telah ada, dan mendukung peningkatan mutu kehidupan 

keluarga miskin melalui perbaikan kebutuhan dasar 

dibidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan dalam 

ruang lingkup dari pemberdayaan manusia sendiri yaitu 

seperti mengadakan penyuluhan, pendidikan, dan 

pelatihan diklat. 

Pengembangan kapasitas manusia merupakan 

upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan 

dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat, di 

landasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan 

adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan 

manusia. Manusia sebagai salah satu sumberdaya juga 

sekaligus sebagai pelaku. 

Dari data yang diperoleh bahwa bentuk kegiatan 

program Tri Daya pada pemberdayaan manusia 

tergantung dari hasil musyawarah desa. Sejumlah 

kegiatan berikut merupakan serangkaian aktivitas yang 

dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan manusia. 

Dalam kegiatan pemberdayaan manusia ada swadaya 
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masyarakat yang secara spontan terjadi dilapangan. 

Walaupun partisipasi spontan masyarakat ini baik dan 

perlu terus ditumbuhkembangkan, perlulah diperhatikan 

bahwa aktifitas fisik ini sesungguhnya kurang terkait 

dengan esensi dan tujuan utama program pemberdayaan 

manusia. Program pemberdayaan manusia dalam 

pelaksanaannya lebih banyak menggarap aspek fisik, 

bukan aspek peningkatan ketrampilan teknis, manajerial 

serta peningkatan mutu hidup keluarga miskin. 

Pemberian bantuan langsung yang bersifat hibah 

sebenarnya memiliki manfaat yang cukup tinggi. 

Namun pada model ini saja tidak cukup karena bantuan 

hibah demikian tidak menciptakan kapasitas untuk 

mandiri (menolong dirinya sendiri secara berlanjut). 

Dan apalagi, dalam pelaksanaannya program 

pemberdayaan manusia lebih banyak menggarap aspek 

fisik yang tidak terkait langsung dengan esensi dan 

tujuan program  pemberdayaan manusia, yaitu 

peningkatan sumber daya manusia dengan berorientasi 

pada peningkatan keterampilan teknis dan manajerial 

serta peningkatan mutu kehidupan dan kesehatan. 

Dalam hal ini aspek Tri Daya yang lain yaitu 

pemberdayaan usaha sangat dibutuhkan.   
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Pada tahap evaluasi, tahap ini merupakan salah 

satu proses pengawasan yang seharusnya dilakukan 

fasilitator bersama dengan masyarakat terhadap 

program yang telah dilaksanakan. Dari hasil wawancara 

menggambarkan bahwa pada program pemberdayaan 

manusia ini tidak ada yang melakukan monitoring 

terhadap sasaran, seharusnya monitoring dilakukan dan 

dilaksanakan oleh pendamping supaya dapat diketahui 

bagaimana keberlanjutan dari program pemberdayaan 

manusia yang sudah diberikan. 

Memantau prosess hasil kegiatan secara terus-

menerus secara partisipatif (participatory monitoring 

and ecaluation/PME) PME ini dilakukan secara 

mendalam pada semua tahap pemberdayaan masyarakat 

agar prosesnya berjalan dengan tujuannya. PME adalah 

suatu proses penilaian, pengkajian dan pemantauan 

kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil 

dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan 

kalau di perlukan. 

Berpegang pada prinsip pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan 

masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka 

arah pemandirian masyarakat adalah berupa 
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pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar 

benar-benar mampu mengelola kegiatannya. Proses 

pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan factor 

internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, meskipun 

faktor internal sangat penting sebagai salah satu wujud 

selforganizing dari masyarakat, namun kita juga perlu 

memberikan perhatian pada faktor eksternalnya. Proses 

pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi 

oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multi disiplin. 

Tim pendamping ini merupakan salah satu external 

factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada 

awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara 

bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat 

sudah mampu bagaimana menjalankan kegiatannya 

secara mandiri. 

B. Analisis Prosedur Implementasi Program 

Pemberdayaan Usaha 

Pemberdayaan masyarakat adalah proses, cara, 

membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu 

kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk 

bertindak.
1
Pemberdayaan menurut Totok dan Poerwoko 

                                                           
1
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Indonesia, 2008). 
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juga dapat diartikan sebagai berikut:
2
 Upaya untuk 

memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, 

kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki 

kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol 

lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-

keinginannya, termasuk aksesbilitasnya terhadap 

sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas 

sosialnya, dll.  Selain itu pengertian dari pemberdayaan 

ekonomi adalah serangkaian kegiatan untuk 

memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan 

(dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) 

kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-

individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai 

proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk 

berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau 

mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan 

untuk memperbaiki mutu hidupnya (baik secara 

individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti 

luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan 

dapat diartikan sebagai proses terencana untuk 

                                                           
2
Totok Mardikanto dan Purwoko Soebianto, Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 

2012), 27. 
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meningkatkan skala utilitas dari obyek yang 

diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu 

proses dimana masyarakat, terutama mereka yang 

miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok 

yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu 

meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.
3
 

Pada tahap assessment, pada program 

pemberdayaan usaha ini pengurus melakukan 

pengkajian yang dirasakan oleh Rumah Tangga Miskin 

Berpotensi (RTM-B) dan sumberdaya apa yang dimiliki 

oleh Rumah Tangga Miskin (RTM-B) dengan cara 

memverifikasi data penerima. Dalam tahap assessment 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang 

dirasakan dan juga sumberaya yang dimiliki oleh 

Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B). 

Pemberdayaan ekonomi dapat diupayakan 

melalui berbagai kegiatan antara lain pelatihan, 

pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan 

keterlibatan berorganisasi demi menumbuhkan dan 

memperkuat motivasi hidup dan usaha, serta 

                                                           
3
Totok Mardikanto, Pemberdayaan Masyarakat,…61. 
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pengembangan pengetahuan dan keterampilan hidup 

dan kerja.
4
 

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan 

adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari 

berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan 

subyek dari upaya pembangunannya sendiri.  

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, 

khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki 

akses terhadap sumber-sumber produktif yang 

memungkinkan mereka dapat meningkatkan 

pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan 

jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi 

dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan 

yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan merujuk 

pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui 

pengubahan struktur sosial. 

Selain itu, tanggung jawab utama dalam 

program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau 

memiliki daya, kekuatan dan kemampuan. Kekuatan 

yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan 

material, ekonomi, kerjasama, kelembagaan, kekuatan 

                                                           
4
Yayasan SPES, Pembangunan Berkelanjutan (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 1992), 245. 



137 
 

 

intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan 

prisip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya 

mempunyai arti yang sama dengan kemandirian 

masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, 

bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk 

membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. 

Kemadirian tersebut mencakup kemandirian berfikir, 

bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. 

Kemandirian masyarakat merupakan suatu 

kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai dengan 

kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta 

melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi 

mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi 

dengan memperuntukkan daya dan kemampuan yang 

terdiri atas kemampuan kognitif, psikomotorik dengan 

pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan 

internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk 

menuju mandiri perlu dukungan kemampuan sumber 

daya manusia yang utuh. 

Sumodiningrat menjelaskan bahwa keberdayaan 

masyarakat ditandai adanya kemandiriannya dapat 

dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. 

Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui 
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partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan 

adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama 

pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah 

dan tidak memiliki daya, kekuatan dan kemampuan 

mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat 

terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari 

proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk 

memandirikan warga masyarakat agar dapat 

meningkatkan taraf hidup keluarga dan 

mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.
5
 

Dalam sebuah program tujuan yang utama tidak 

lain adalah target dan tujuan program. Seperti halnya 

pemberdayaan ekonomi pada masyarakat di Desa 

Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan tidak 

lain adalah  keberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara kepada pengurus, dengan 

adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya 

pada Gerdu-Taskin program pemberdayaan usaha, 

implikasi yang ditimbulkan sangatlah banyak, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

                                                           
5
Sumudiningrat, G, Visi dan Misi Pembagunan Pertanian 

Berbasis Pemberdayaan (Yogyakarta: IDEA, 2000), 82. 
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Gerdu-Taskin merupakan salah satu program 

untuk menuju mandiri dan sejahtera yang digagas oleh 

pemerintah Jawa Timur, untuk memberdayakan 

perekonomian masyarakat yang belum beruntung secara 

ekonomi dimana sasaran program ini adalah Rumah 

Tangga Miskin- Berpotensi (RTM-B). 

Pemberdayaan ekonomi melalui upaya 

pemberdayaan usaha, suatu jalan terobosan yang akan 

mempercepat transformasi kegiatan sosial non-ekonomi 

menjadi suatu usaha ekonomi. Tujuan utama dari 

pemberdayaan usaha adalah pengembangan usaha 

ekonomi produktif dan peningkatan pendapatan 

kelompok miskin. Komponen dari pemberdayaan usaha 

ini seperti, pemberian pelayanan keuangan dalam 

bentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di 

Desa/kelurahan, sehingga dekat dan terjangkau oleh 

Rumah Tangga Miskin (RTM). Pemberdayaan usaha 

diberikan dengan cara memberikan pinjaman dana 

kepada kelompok masyarakat miskin. 

Program Gerdu-Taskin dibutuhkan untuk 

menciptakan lapangan pekerjaan. Peran program 

Gerdu-Taskin dalam desa adalah berorientasi pada 

kemandirian usaha Kelompok Masyarakat (Pokmas) 
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yang dijalankan secara kelompok. Harapannya mampu 

memberdayakan dan meningkatkan kemandirian 

penduduk desa dalam berwirausaha sehingga mampu 

menciptakan lapangan kerja sendiri demi mengurangi 

jumlah kemiskinan dan pengangguran yang ada di desa. 

Di Desa Semanten ini Gerdu-Taskin dibentuk melalui 

sebuah institusi Unit Pengelola Keuangan (UPK) 

bernama UPK Mugi Rahayu. Unit Pengelola Kegiatan 

(UPK) perlu membuat sistem dan prosedur pelayanan 

simpan pinjam sebagai acuan untuk menjalankan 

operasionalnya. Sehingga sejak awal, Unit Pengelola 

Kegiatan (UPK) dikenal masyarakat bukan sebagai 

lembaga yang membagi-bagikan dana program Gerdu-

Taskin, melainkan sebuah lembaga usaha ekonomi yang 

modalnya distimulasi dari program tersebut. 

Implikasi pemberdayaan ekonomi masyarakat 

sangat berpengaruh signifikan terhadap perubahan 

sosial ekonomi masyarakat Desa Semanten Kecamatan 

Pacitan Kabupaten Pacitan, karena memang program 

utama dari Gerdu-Taskin adalah pemberdayaan usaha. 

Perubahan sosial ekonomi masyarakat di Desa 

Semanten akibat pemberdayaan ditandai banyak hal. 
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada 

pengurus maupun kepada masyarakat sekitar. 

Pemberdayaan usaha merupakan pengembangan 

usaha ekonomi produktif dan peningkatan pendapatan 

kelompok miskin serta penciptaan kesempatan kerja 

bagi Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B). 

Bentuk usaha ekonomi produktif dikembangkan 

meliputi Usaha Simpan Pinjam (USP). Pelaksanaan 

program Gerdu-Taskin dapat membantu penambahan 

modal usaha untuk Rumah Tangga Miskin Berpotensi 

(RTM-B) dalam menjalankan masing-masing usaha 

atau memulai usaha. 

Pemberdayaan usaha di program Gerdu-Taskin 

adalah program  yang paling diprioritaskan. Dalam 

program pemberdayaan usaha, Unit Pengelola Kegiatan 

(UPK) Gerdu-Taskin memberikan dana kepada 

masyarakat miskin yang mengajukan permohonan 

untuk meminjam dana. Dana tersebut digunakan untuk 

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang dipinjamkan 

kepada masyarakat miskin yang tergolong Rumah 

Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B). Pemberdayaan 

usaha ini diberikan kepada masyarakat miskin yang 

tergolong Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B) 
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karena dana yang dipinjamkan tersebut harus digunakan 

untuk usaha ekonomi produktif sesuai dengan 

perjanjian. 

Hampir semua Rumah Tangga Miskin 

Berpotensi (RTM-B) yang tergabung Kelompok 

Masyarakat (Pokmas) mendapatkan pinjaman dana. 

Tetapi sesuai data yang diperoleh di atas pemanfaatan 

dana tersebut, belum sesuai dengan tujuan program 

Gerdu-Taskin. Dalam kerangka kerja program Gerdu-

Taskin pada pemberdayaan usaha ini, seharusnyadana 

pinjaman untuk Rumah Tangga Miskin Berpotensi 

(RTM-B) digunakan sebagai modal kegiatan Usaha 

Ekonomi Produktif (UEP). Persoalannya, pengurus Unit 

Pengelola Kegiatan (UPK) tidak mampu mengontrol 

apakah dana tersebut oleh anggota Kelompok 

Masyarakat (Pokmas) digunakan untuk Usaha Ekonomi 

Produktif (UEP) atau tidak. Indikator keberhasilan yang 

selama ini digunakan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan pemberdayaan usaha adalah tingkat 

pengembalian pinjaman. Dalam arti apabila tingkat 

pengembaliannya baik, maka program pemberdayaan 

usaha dianggap berhasil, sebaliknya jika tingkat 

pengembalian pinjaman mengalami kemacetan, maka 
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program pemberdayaan usaha dianggap kurang 

berhasil. 

Hasil dari pelaksanaan program Gerdu-Taskin 

akan lebih baik lagi apabila, diadakan pembinaan 

tentang pengelolaan usaha kecil pada anggota atau 

Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTM-B) yang 

mengikuti program Gerdu-Taskin, dan melakukan 

pelatihan-pelatihan usaha kecil terhadap Rumah Tangga 

Miskin Berpotensi (RTM-B) agar dapat membuat 

peluang usaha baru yang lebih baik, serta mengontrol 

dana yang digunakan oleh Kelompok Masyarakat 

(Pokmas), jadi tidak hanya melihat dari indikator 

keberhasilan tingkat pengembaliannya saja. Berpegang 

pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan 

untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan 

taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat 

adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan 

masyarakat agar benar-benar mampu mengelola 

kegiatannya. Proses pemberdayaan masyarakat terkait 

erat dengan factor internal dan eksternal. Dalam 

hubungan ini, meskipun faktor internal sangat penting 

sebagai salah satu wujud selforganizing dari 

masyarakat, namun kita juga perlu memberikan 
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perhatian pada faktor eksternalnya. Proses 

pemberdayaan masyarakat mestinya juga didampingi 

oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multi disiplin. 

Tim pendamping ini merupakan salah satu external 

factor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada 

awal proses sangat aktif tetapi akan berkurang secara 

bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat 

sudah mampu bagaimana menjalankan kegiatannya 

secara mendiri. 

C. Analisis Prosedur Implementasi Program 

Pemberdayaan Lingkungan 

Pemberdayaan merupakan jalan terobosan yang 

akan mempercepat transformasi kegiatan sosial non-

ekonomi menjadi suatu usaha ekonomi. Pada prinsipnya 

pemberdayaan merupakan upaya untuk mendinamiskan 

faktor-faktor penting untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan kemampuan dari aspek mengenali 

masalah, kebutuhan, aspirasi dan menghargai potensi 

yang dimiliki serta mempercayai tujuan yang ingin 

dicapai. Pemberdayaan lingkungan merupakan suatu 

program Gerdu-Taskin yang digagas oleh pemerintah 

Jawa Timur untuk memberdayakan perekonomian 

masyarakat yang belum beruntung. Dimana sasaran 
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program ini adalah lingkungan Rumah Tangga Miskin 

Rentan (RTM-R). Dalam tahap persiapan program 

pemberdayaan lingkungan ini, sama halnya dengan 

tahap persiapan program Gerdu-Taskin pendekatan 

pemberdayaan manusia yaitu tahap pertama melakukan 

musyawarah dengan kepala desa, untuk menentukan 

kebutuhan atau fasilitas apa yang dibutuhkan dan yang 

perlu di perbaiki. Dalam tahap persiapan Gerdu-Taskin 

ini sudah sesuai dengan langkah-langkah dalam 

pemberdayaan masyarakat tahap persiapan.  

Pada tahap Assessment program pemberdayaan 

lingkungan dalam tahap ini pengurus Gerdu-Taskin 

melakukan pengkajian dan musyawarah dengan kepala 

desa mengenai apa saja yang menjadi keluhan 

masyarakat pada lingkungannya. Jadi, pada tahap ini 

sudah sesuai dengan langkah-langkah dalan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat karena pengurus sudah 

melakukan dan mengidentifikasi maslaah yang 

dirasakan msyarakat, dan masyarakat sudah dilibatkan 

dalam  kegiatan program tersebut. 

Perencanaan program merupakan bagian dari 

pengembangan swadaya masyarakat yang membahas 

dan memutuskan tentang tujuan, target, waktu, 
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pembagian peran dan tanggungjawab, sumber dana, 

sistem monitoring dan evaluasi yang semua dipahami 

oleh anggota masyarakat. Planning PRA bisa membantu 

analisis partisipatif terhadap penyusunan program. 

Dalam tahap perencanaan program pemberdayaan 

lingkungan ini pengurus Gerdu-Taskin melakukan 

musyawarah dengan kepala desa dan warga sekitar 

untuk mengetahui fasilitas apa saja yang diperlukan dan 

perlu untuk di perbaiki. Pemberdayaan lingkungan 

sangat diperlukan karena lingkungan juga mempunyai 

pengaruh untuk keberhasilan suatu usaha.  

Implementasi dan sejumlah aktivitas fungsional 

di Desa Semanten menunjukkan adanya kecenderungan 

implementasi program Gerdu-Taskin memang mengacu 

pada pedoman pelaksanaan, disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat setempat, yang diakomodasi 

melalui media yang bernama musyawarah. 

Dalam implementasi pada program 

pemberdayaan lingkungan menunjukkan bahwa dilihat 

dari indikator pelaksanaannya menyatakan aktivitas 

fungsioalnya telah berjalan dengan baik. Dana untuk 

program Gerdu-Taskin pemberdayaan lingkungan ini 

dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana 
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desa yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Penentuan 

jenis sarana dan prasarana ini melalui forum 

musyawarah desa. Dalam kegiatan program ini 

komponennya meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan 

prasarana/sarana pendukung pengembangan sosial 

ekonomi dan prasarana/sarana kebutuhan dasar Rumah 

Tangga Miskin (RTM) dibidang kesehatan pendidikan, 

fisik lingkungan, pembuatan rencana teknis, 

pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan. 

Program Pemberdayaan Lingkungan, cocok 

untuk menjawab kepentingan kelompok masyarakat 

dalam kategori Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-

R). Tetapi, metode demikian disadari sepenuhnya tidak 

akan menciptakan kemandirian masyarakat serta tidak 

dapat meningkatkan kapabilitas masyarakat untuk 

menolong dirinya sendiri, namun program ini secara 

darurat dapat menyelamatkan kelompok masyarakat 

miskin Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-R) dari 

penderitaan akibat deprivasinya. Kesesuaian antara 

jenis program dengan kebutuhan Rumah Tangga Miskin 

Rentan (RTM-R) inilah yang merupakan faktor spesifik 

pendorong relatif efektifnya dua dari Tri Daya yang 

ada. Namun perlu dicatat, bahwa yang dimaksud efektif 
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dalam konteks ini adalah: program dapat dilaksanakan 

sesuai rencana/pedoman, implementasi program dapat 

meringankan beban Rumah Tangga Miskin Rentan 

(RTM-R) dan menjawab kebutuhan mereka saat ini, 

program dapat meningkatkan kesejahteraan Rumah 

Tangga Miskin Rentan (RTM-R). kendati pun pada saat 

yang sama program ini tidak dapat meningkatkan 

kapabilitas Rumah Tangga Miskin Rentan (RTM-R) 

untuk dapat menolong diri mereka secara mandiri 

dalam jangka panjang. 

Evaluasi dilakukan untuk memantau sejauh 

mana program dilaksanakan, apakah sesuai dengan 

perencanaan atau tidak. Dengan demikian dapat 

mengetahui penyimpangan dan penyebabnya. 

Monitoring adalah pemantauan kegiatan untuk melihat 

sejauh mana kemajuan pencapaian tujuan, apakah ada 

penyimpangan-penyimpangan. Evaluasi adalah 

pemantauan untuk melihat sejauh mana dampak yang 

diperoleh dalam kegiatan pengembangan masyarakat. 

Pengembangan kapasitas lingkungan sangat 

diperlukan karena pengembangan kapasitas usaha tidak 

terkendali dapat menjurus pada ketamakan atau 

kerasukan yang dapat merusak lingkungan (baik 
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lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya). 

Pengembangan kapasitas lingkungan, menjadi sangat 

penting utamanya sejak dikembangkan mazhab 

pembangunan berkelanjutan. Hal ini sangat penting  

karena pelestarian lingkungan (fisik) akan sangat 

menentukan keberlanjutan kegiatan investasi maupun 

operasi (utamanya yang terkait dengan tersedianya 

bahan baku). 

Selama ini, pengertian lingkungan, seringkali 

dimaknai sekadar lingkungan fisik, utamanya yang 

menyangkut pelestarian sumber daya alam dan 

lingkungan hidup. Tetapi, dalam praktik perlu disadari 

bahwa lingkungan sosial juga sangat berpengaruh 

terhadap bisnis dan kehidupan. 

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 (survival of the 

fittes). Kedua, menekankan pada proses menstimulasi, 

mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai 
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kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa 

yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. 

Pada program pemberdayaan lingkungan pada 

tahap ini merupakan tahap perpisahan hubungan secara 

formal dengan komunitas sasaran. Pada program 

pemberdayaan lingkungan tahap terminasi ini dilakukan 

bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, 

tetapi karena proyek sudah harus dihentikan dan  karena 

anggaran  sudah selesai.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Implementasi program Gerdu-Taskin pada 

Pemberdayaan Manusia di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dalam 

pelaksanaannya lebih banyak menggarap aspek 

fisik, bukan aspek peningkatan ketrampilan 

teknis, manajerial serta peningkatan mutu hidup 

keluarga miskin melalui kebutuhan dasar  di 

bidang pendidikan dan kesehatan. Pemberian 

bantuan langsung yang bersifat hibah sebenarnya 

memiliki manfaat yang cukup tinggi. Namun pada 

model ini saja tidak cukup karena bantuan hibah 

demikian tidak menciptakan kapasitas untuk 

mandiri (menolong dirinya sendiri secara 

berlanjut).  

2. Implementasi Program Gerdu-Taskin pada 

Pemberdayaan Usaha di Desa Semanten 

Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dapat 

membantu penambahan modal usaha untuk 
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Rumah Tangga Miskin-Berpotensi dalam 

menjalankan masing-masing usaha atau memulai 

usaha. Hasil dari pelaksanaan program gerdu 

taskin akan lebih baik lagi jika, diadakan 

pembinaan tentang pengelolaan usaha kecil pada 

anggota atau RTM-B yang mengikuti program 

Gerdu-Taskin, selanjutnya dengan memberikan 

pelatihan-pelatihan usaha kecil terhadap RTM-B 

agar dapat membuat peluang usaha baru yang 

lebih baik.  

3. Implementasi Program Pemberdayaan lingkungan 

dilihat dari indikator pelaksanaannya aktivitas 

fungsioalnya telah berjalan dengan baik. Dana 

untuk program Gerdu-Taskin pemberdayaan 

lingkungan ini dialokasikan untuk membangun 

sarana dan prasarana desa yang bermanfaat bagi 

masyarakat desa. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan 

yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti 

menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat 

memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 
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terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran 

yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Pengurus Gerdu-Taskin seharusnya dilengkapi 

dengan pembelajaran yang diperlukan bagi 

kelompok masyarakat. Berupa pengetahuan 

sederhana dan praktis tentang kewirausahaan.  

2. Perlunya tenaga pendamping yang kapabel dalam 

mengelola program, untuk membantu upaya 

penyelesaian terhadap hambatan. 

3. Program Gerdu-Taskin harus dilaksanakan ssuai 

dengan mekanisme yang ada yaitu denagn 

melibatkan secara penuh partisipasi masyarakat 

dalam setiap tahapan pelaksanaanya.  
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