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SARI 

Reknani, Duwi. 2015. Implementasi Program Penanganan Fakir Miskin Melalui 

Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-KAT) di Desa 

Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. Jurusan PKn 

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Puji 

Lestari S.Pd., M.Si dan Pembimbing Pendamping Drs. Ngabiyanto M.Si. 

Halaman 82. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Kemiskinan, Pemberdayaan Sosial 

Implementasi program penanganan fakir miskin memang menjadi hal yang 

sangat penting dan perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Program seperti ini harus 

dijalankan dengan sebaik mungkin agar kemiskinan di Indonesia cepat berkurang. 

Kemiskinan merupakan suatu fenomena atau gejala sosial yang harus segera 

dipecahkan, salah satunya dengan program yang di buat oleh  Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Kota. Berbagai bentuk program yang sudah dijalankan 

peneliti melihat program yang cocok untuk di daerah-daerah terpencil yaitu 

berupa program yang bersifat Kelompok Usaha Bersama. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana penanganan fakir miskin melalui kegiatan (PS-

KAT) yang diimplementasikan di Desa Kaliwenang dan mengetahui kendala yang 

dihadapi oleh masyarakat Desa Kaliwenang dan  Pemerintah Daerah Kabupaten 

Grobogan dalam Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil selama ini. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif dimana penelitian dilakukan melalui observasi, kepustakaan, dan 

wawancara secara mendalam. Setelah itu data-data yang diperoleh dikumpulkan 

dideskripsikan, dianalisis dengan analisis kualitatif dan uji keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi dan sumber. Teknik triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara, membandingkan berbagai pendapat dan pandangan 

seperti Penanggung jawab Program PS-KAT Kabupaten Grobogan, Ketua 

Kelompok Masyarakat Desa Kaliwenang dan Masyarakat Penerima Manfaat. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya keberhasilan program penanganan 

Fakir Miskin yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hal ini 

dapat dilihat dari perubahan pendapatan masyarakat Desa Kaliwenang, yang 

sebelumnya hanya mengandalkan pendapatan dari mencari kayu yang kemudian 

dijual dan juga buruh tani. Namun dengan adanya bantuan tersebut sekarang 

pendapatan dapat meningkat dengan mengembangbiakkan hewan yang diperoleh 

dari bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut. Program Pemberdayaan 

Komunitas Adat Terpencil ini juga telah mampu membawa warga binaan pada 

peningkatan kondisi kesejahteraan sosial yang lebih baik dibandingkan saat belum 

diadakannya program tersebut.  

Dalam pelaksanaan program PS-KAT ini ada dua faktor penghambat yaitu 

faktor eksternal dan internal. Faktor internal berupa kurangnya anggaran yang 

dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan  dalam rangka menjalankan 
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program pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil. Anggaran yang diberikan 

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangatlah minim maka dari itu 

pelaksanaan program ini tidak dapat berjalan sesuai dengan hasil yang diinginkan. 

Selanjutnya faktor eksternal penghambat pelaksanaan program pemberdayaan 

sosial komunitas adat terpencil yaitu adanya kecemburuan antara masyarakat yang 

memperoleh bantuan dan juga masyarakat yang tidak memperoleh bantuan 

informasi ini didapat ketika peneliti melakukan penelitian didesa Kaliwenang 

Kecamatan Tanggungharjo, yang telah disampaikan oleh salah satu warga yang 

mendapat bantuan dari program PS-KAT. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Implementasi program  

pemberdayaan komunitas adat terpencil pada  masyarakat  pedesaan di Kecamatan 

Tanggungharjo sudah berjalan dengan baik  hal ini dilihat dari tingkat pendapatan 

masyarakat  dan respon positif masyarakat pada program pemberdayaan sosial 

komunitas adat terpencil  yang sudah dilaksanakan. Program Pemberdayaan 

Komunitas Adat Terpencil ini telah mampu membawa warga binaan pada 

peningkatan kondisi kesejahteraan sosial yang lebih baik dibandingkan saat belum 

diadakannya program tersebut. (2) Adapun faktor penghambat yaitu terletak pada 

masyarakat akan kurangnya informasi mengenai cara berternak dengan baik dan 

minimnya anggaran dari pemerintah  dalam  pelaksanaan program pemberdayaan 

sosial komunitas adat terpencil (PS-KAT) tersebut. Selanjutnya Saran dalam 

penelitian ini yaitu: (1) Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten dan  

daerah perlu meningkatkan program pemberdayaan sosial komunitas adat 

terpencil untuk lebih baik secara materi, peningkatan kualitas pemberdayaan dan 

kerja sama antar semuanya untuk mencapai kesejahteraan masyarkat yang 

merupakan tujuan dari program PS-KAT tersebut; (2) partisipasi aktif dari seluruh 

warga dalam mengikuti seluruh kegiatan yang menjadi lingkup program 

pemberdayaan komunitas adat terpencil akan membantu pemerintah 

menyukseskan program ini. Program pemberdayaan tidak akan berhasil tanpa 

bantuan partisipasi aktif warga, karena pemberdayaan mewajibkan warga bukan 

sebagai objek saja melainkan juga sebagai subjek (pelaku); (3) Pemerintah 

Kabupaten Grobogan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam 

memanfaatkan bantuan program PS-KAT agar digunakan untuk kebutuhan yang 

dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menambah pendapatan demi 

kesejahteraan mereka, bukan untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak 

membuahkan hasil yang bermanfaat. Melalui program pemberdayaan komunitas 

adat terpencil diharapkan ada peningkatan kesejahteran sosial yang menjadi tujuan 

dari program PS-KAT ini; (4) Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat  

memberikan tindakan secara maksimal terhadap hambatan-hambatan yang terjadi 

pada pelaksanaan program PS-KAT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan sering dikaitkan dengan keterbatasan penduduk untuk  

memperoleh pelayanan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator 

keterbatasan sering ditunjukkan oleh tingkat kesejahteraan penduduk yang terdiri 

dari tingkat pendapatan, lingkungan tempat tinggal, dan kondisi kesehatan. 

Indikator-indikator tersebut sering digunakan sebagai indikator kemiskinan. 

Tingkat kesejahteraan penduduk juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang 

terbentuk dalam komunitas, yang  memberikan karakteristik kemiskinan berbeda 

antara wilayah satu dengan lainnya (Baharoglu dan Kessides, 2001: 145). Tidak 

salah apabila Perekononomian Indonesia merupakan bahasan pembangunan 

ekonomi di Indonesia dalam kaitan ini selain aspek ekonomi maka aspek sosial 

juga mendapat perhatian, khususnya perspektif sosial dalam pembangunan 

ekonomi. Selanjutnya secara strategis tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk 

mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat, dimana pertumbuhan ekonomi, 

kemakmuran dan ketentraman hidup dapat dinikmati oleh sebagian besar bangsa 

Indonesia. Namun kenyataannya belumlah demikian. 

Perkembangan penduduk di dunia baik di negara berkembang maupun negara 

maju diiringi dengan permasalahan yang hampir sama yaitu menurunnya tingkat 

pelayanan umum bagi masyarakat. Hal ini salah satunya diperlihatkan oleh 

fenomena kemiskinan yang terjadi di kota-kota di Indonesia seperti Jakarta, 

Surabaya, dan Semarang. Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia 
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yang mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah banyak melakukan berbagai cara untuk mengurangi 

masalah kemiskinan, berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah 

dilaksanakan akan tetapi masih saja kemiskinan belum berkurang. Masalah ini 

yang membuat Pemerintah terus berputar otak untuk mengurangi kemiskinan di 

Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial 

sudah melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa 

Tengah yang dilaksanakan dengan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD) maupun  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Untuk tahun 2014, program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh 

Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yaitu: a) Program Peningkatan Kemampuan 

dan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (PKK-KRSE), b) Program 

Penanganan Fakir Miskin Melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas 

Adat Terpencil (PS-KAT), c) Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan, d) 

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Meskipun telah banyak program 

penanggulangan kemiskinan yang dilakukan, ternyata jumlah penduduk miskin 

tidak mengalami penurunan secara signifikan. Menurut kajian yang dilakukan 

oleh Balitbang Provinsi Jawa Tengah, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan 

penanggulangan kemiskinan dapat diklasifikasikan dalam skala kebijakan, 

konsep, implementasi dan partisipasi. 

Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi, tidak hanya dialami oleh 

negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Di Kabupaten 

Grobogan berdasarkan data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin selama 
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tiga tahun terakhir selalu mengalami penurunan, dapat dilihat dari tingkat 

presentase penduduk miskin dimulai dari tahun 2011 yaitu dengan presentase 

17,38%, selanjutnya pada tahun 2012 menjadi 16,13% dan tahun 2013 menurun 

kembali menjadi 14,87%. Dengan adanya perubahan dari tahun-ketahun 

Pemerintah tidak langsung merasa puas, pemerintah justru lebih semangat lagi 

untuk membuat program-program baru dalam mengurangi kemiskinan yang 

semakin merajarela. Dapat dilihat jumlah kemiskinan masyarakat Kabupaten 

Grobogan pada tahun 2011 yaitu 227.778 jiwa, selanjutnya pada tahun 2012 

menjadi 214.617 jiwa. Walaupun tingkat penurunan tidak begitu banyak namun 

pemerintah sudah merasakan sedikit kepuasan. Kemudian pada tahun berikutnya 

2013 yaitu 198.967 hal ini juga mengalami penurunan, walaupun penurunanya 

tidak begitu banyak setidaknya sudah mengalami sedikit perubahan. Perubahan 

sedikit ini tidak menghalangi semangat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk 

terus berusaha dalam menanggulangi kemiskinan. Maka dari itu menjadi tugas 

pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membuat program baru dalam 

mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Grobogan. 

Selanjutnya guna mendukung program dan kegiatan yang dilaksanakan 

melalui penjelasan di atas, dalam APBD Tahun Anggaran 2013 juga dialokasikan 

anggaran tidak langsung yang bertujuan mendukung prioritas penanggulangan 

kemiskinan melalui bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan 

Fungsi Ekonomi dan Fungsi Perlindungan Sosial, bantuan lumbung desa, dan 

kegiatan TMMD. Selain itu, bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan 

tersebut, pada tahun 2013, juga mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat 
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dalam bentuk Tugas Pembantuan, berupa kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di 

18 kecamatan. 

Sementara itu, muncul kendala dari masyarakat itu sendiri terkait dengan pola 

pikir, perilaku dan budaya yang tidak mendukung perubahan. Tantangan 

utamanya adalah  Sikap mental yang tidak mau berubah.  Pembangunan pola pikir 

dan sikap mental ini merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan. Konsep kebijakan penanggulangan 

kemiskinan dan pemberdayaan perlu menjadi pendekatan utama dengan 

mengutamakan konsep kemandirian. Penanggulangan kemiskinan sebaiknya tidak 

mengandalkan pemberian langsung seperti raskin dan BLSM, namun lebih 

mengutamakan unsur produktif yang tepat sasaran dan spesifik yang salah satunya 

bisa dilakukan melalui Fasilitas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui 

Kelompok Usaha Bersama (KUBE).  

Desa Kaliwenang merupakan sebuah Desa yang jauh dari pusat keramaian 

dapat dikatakan Desa yang terpencil. Mayoritas masyarakat Desa Kaliwenang 

bekerja sebagai seorang petani, yang penghasilannya tidak menentu tergantung 

pada kondisi alam. Selain bekerja sebagai petani masyarakat Desa Kaliwenang 

mencari pekerjaan sampingan yaitu sebagai buruh proyek, hal ini dilakukan guna 

memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat. Kebanyakan 

masyarakat Desa Kaliwenang merupakan masyarakat yang tidak mampu atau 

miskin, masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk menyambung hidup dan 

memenuhi kebutuhan yang layak dalam sehari-harinya. Data masyarakat miskin 

di Desa Kaliwenang pada Tahun 2011 mencapai 496 kepala keluarga, data ini 
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diperoleh dari kelurahan Desa Kaliwenang. Maka dari itu masyarakat Desa 

Kaliwenang memerlukan bantuan baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

maupun Pemerintah Pusat, guna mengurangi kemiskinan yang ada di Desa 

Kaliwenang. Masyarakat Desa Kaliwenang membutuhkan bantuan guna 

membantu pemasukan perekonomian keluarga.  

Kunci keberhasilan penanggulangan kemiskinan dengan konsep peningkatan 

produktivitas ini adalah tersedianya pasar bagi produk-produk masyarakat miskin 

tersebut. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang diintegrasikan 

untuk menuju masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, berdikari dan 

hebat, perlu dukungan dari berbagai pihak, terutama dukungan dari Pimpinan 

Daerah dan adanya sinergitas antara Pemerintah, Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial (PSKS), Koperasi, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Organisasi Sosial 

atau Lembaga Swadaya Masyarakat di Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang 

diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul 

 “Implementasi Program Penanganan Fakir Miskin Melalui 

Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-KAT) Studi di Desa 

Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan”   

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana program penanganan fakir miskin melalui kegiatan PS-KAT 

yang diimplementasikan di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo? 
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2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh masyarakat Desa Kaliwenang dan 

Pemerintah Daerah kabupaten Grobogan dalam kegiatan Pemberdayaan 

Sosial Komunitas Adat Terpencil selama ini? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan  dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan fakir miskin melalui kegiatan 

PS-KAT yang diimplementasikan di Desa Kaliwenang Kecamatan 

Tanggungharjo. 

2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh masyarakat Desa 

Kaliwenang dan Pemerintah Daerah kabupaten Grobogan dalam kegiatan 

Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil selama ini. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai program 

penanggulangan kemiskinan yang telah di buat oleh Pemerintah Kota Semarang 

dan juga Dinas Sosial yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 4 Tahun 2008. Maka dari itu, penelitian ini dapat memberikan penjelasan 

mengenai Penanggulangan Kemiskinan yang baik yang telah diatur sesuai dengan 

UU yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang. 

 

 

 



7 
 

 
 

2. Manfaat Praktis 

a) Manfaat bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat memperoleh 

wawasan lebih mengenai program penanggulangan kemiskinan dan juga semangat 

masyarakat untuk membangun pola pikir, sikap mental dan sikap kemandirian 

yang harus terus dilakukan guna mengurangi kemiskinan yang semakin 

meningkat dari tahun ketahun. 

b) Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan 

Penelitian ini memberikan informasi yang berkaitan dengan Penanggulangan 

kemiskinan dengan program yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang. 

Program ini harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah diberikan oleh 

Pemerintah Kota Semarang. Hal ini dilakukan agar dapat membantu mengurangi 

masyarakat miskin. 

c) Manfaat bagi Masyarakat 

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu sedikit membantu meringankan 

beban yang telah dirasakan oleh masyarakat miskin untuk saat ini. Program ini 

dibuat guna menanggulangi kemiskinan yang saat ini semakin marak di Jawa 

Tengah.  
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E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar langkah selanjutnya 

tidak menyimpang dari objek penelitian sebagai berikut: 

1. Implementasi 

Implementasi adalah sebagai fungsi antara tujuan yang ditetapkan dengan 

hasil (output dan outcome) yang ingin dicapai. Dapat juga dikatakan sebagai 

fungsi antara kebijakan, pengambilan kebijakan, pelaksanaan, waktu pelaksanaan 

dan hasil yang ingin dicapai.  

2. Fakir miskin 

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan 

untuk memenuhi keperluan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang 

mempunyai sumber mata pencarian, tetapi tidak mampu memenuhi keperluan 

pokok yang layak bagi kemanusiaan.  

3. Pemberdayaan Sosial 

Pemberdayaan adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif 

untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri 

sendiri. Suatu pemberdayaan dapat berjalan dan dapat terjadi apabila masyarakat 

ikut berpartisipasi dengan baik. 

4. Komunitas Adat Terpencil 

Komunitas adat terpencil adalah komunitas-komunitas sosial yang dalam 

kenyataannya secara geografis tinggal dan bermukim di lokasi-lokasi terpencil 

dan terisolasi di berbagai pelosok kawasa atau wilayah Indonesia, sebagian besar 

belum terjangkau dan dilibatkan secara langsung oleh program-program 
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pembangunan, yang dikelola oleh pihak Pemerintah. Lokasi-lokasi pemukiman 

mereka yang belum dapat dijangkau oleh alat-alat transportasi, terutama 

disebabkan oleh keterbatasan dan belum memadainya sarana infrastruktur dalam 

wujud jaringan jalan yang dapat dilalui oleh alat-alat transportasi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kemiskinan 

Kemiskinan adalah sebuah fenomena, suatu kenyataan yang belum dan 

takkan pernah terhapuskan dari muka bumi ini. Kemiskinan timbul akibat 

perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan sumberdaya 

(Maipita, 2014:1). Kemiskinan selalu berkembang dari waktu ke waktu, kondisi 

kemiskinan itu sendiri terus bermetamorfose dan konvergene menuju peningkatan 

yang lebih baik. Kondisi yang dikatakan miskin puluhan tahun yang lalu akan 

berbeda dengan kondisi yang dikatakan miskin saat ini.  

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kronik karena berkaitan dengan 

jurang pemisah dan pengangguran. Jadi pemecahannya pun harus berkaitan dan 

menyeluruh dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berbagai persoalan 

kemiskinan masyarakat memang menarik untuk dilihat dari berbagai aspek, sosial, 

ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial utamanya akibat terbatasnya 

hubungan sosial dan penguasaan maklumat. Aspek ekonomi akan kelihatan pada 

terbatasnya pemilikan alat pengeluaran, upah kecil, kuasa tawar rendah, tabungan 

nihil, lemahnya menjangkau peluang. 

Dimana kemiskinan adalah ketidaksamaan peluang untuk mengakumulasi 

pangkalan kuasa sosial. Pangkalan kuasa sosial meliputi: (a) modal produktif atau 

asset (tanah, perumahan, alat pengeluaran kesehatan), (b) sumber keuangan 

(pekerjaan dan kredit), (c) organisasi sosial dan politik yang boleh digunakan 



11 
 

 
 

untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik,organisasi sosial), 

(d) rangkaian sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa, (e) 

pengetahuan dan kemahiran, dan (f) maklumat yang berguna untuk kemajuan 

hidup Friedman (dalam Suharto, 2005b:58). Masalah pokok yang perlu 

dipecahkan adalah masalah kemiskinan yang mengalami peningkatan pesat pada 

saat-saat perekonomian Indonesia terpuruk sebagai dampak krisis moneter dan 

krisis ekonomi. Untuk itu perlu dipahami ciri-ciri kemiskinan, sebab-sebab 

terjadinya dan strategi apa yang tepat dijalankan. Karena kemiskinan menimpa 

perorangan, keluarga dan kelompok manusia maka perlu dicari cara yang strategis 

dalam memecahkan masalah kemiskinan itu. Kemiskinan di alami oleh penduduk 

berbagai tingkatan umur, namun dalam kaitan ini perlu dikembangkan pendekatan 

untuk dipahami dan memecahkan masalah pengangguran yang tercermin dari 

kondisi unsur dan banyaknya angkatan kerja yang belum tersalurkan dalam 

berbagai lapangan kerja sehingga memperoleh kehidupan yang layak. 

Mengingat golongan miskin ini dialami oleh mereka yang status sosial-

ekonominya dalam perspektif stratifikasi sosial ada dilapisan bawah, maka 

pemberdayaan ekonomi rakyat perlu mendapat perhatian. Bagaimana mendorong 

dan mengembangkan usaha kecil, baik melalui inisiatif dan etos kerja pelaku 

ekonomi maupun melalui bantuan pemerintah dan sistem kemitraan perlu 

mendapat perhatian. Kemiskinan dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan 

mutlak, kemiskinan relatif, dan kemiskinan budaya. Seseorang termasuk golongan 

miskin mutlak, apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, 

tidak cukup untuk memenuhi keperluan hidup seperti: minuman, makanan, 
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pakaian, kesehatan, perumahan, dan juga pendidikan. Seseorang yang tergolong 

miskin relatif, sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan, namun masih 

berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedangkan miskin budaya 

berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekumpulan masyarakat yang tidak 

mau berusaha memperbaiki tahap kehidupannya sekalipun ada usaha daripada 

pihak lain yang menyokongnya. 

Sehubungan dengan penyebab timbulnya kemiskinan, Julius (dalam 

Tantoro, 2014:17) mengungkapkan bahwa apa yang tampak dari luar, diciptakan 

daripada apa yang ada di dalam. Artinya, keadaan kemiskinan sebenarnya muncul 

daripada pola fikir orang itu sendiri. Kalau kita berfikir bahwa kita orang miskin 

dan sulit mendapatkan pekerjaan, maka itu yang akan berlaku dan tersimpan 

dalam diri menjadi watak, kalau watak melarat dan pengangguran sudah melekat, 

maka melarat dan pengangguranlah yang ada dalam diri kita.  

Ada dua keadaan yang menyebabkan kemiskinan boleh berlaku, yakni 

kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara 

lain akibat sumber-sumber alam  terhadap penggunaan teknologi yang rendah dan 

bencana alam. Kemiskinan “buatan” terjadi karena lembaga-lembaga yang ada 

dimasyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai 

cara ekonomi dan pembagian fasilitas lain yang tersedia, sehingga mereka tetap 

miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik dasar 

pembangunan yang selalu memberi tumpuan pada pertumbuhan ketimbang 

penyamaan. Kemiskinan adalah salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh 

setiap manusia. Masalah kemiskinan itu sendiri melibatkan keseluruh aspek 
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kehidupan manusia, walaupun seringkali tidak disadari kehadirannya oleh 

manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong miskin, kemiskinan 

adalah sesuatu yang nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka 

merasakan dan menjalani sendiri bagaimana hidup dalam kemiskinan.  

Klassen (dalam Maipita, 2014:62) penelitian kebijakan menunjukkan bahwa 

laju pengurangan kemiskinan sangat bergantung pada tingkat pendapatan rata-

rata, kondisi awal dari ketimpangan, dan tingkat perubahan dari tingkat 

ketimpangan tersebut. Selanjutnya menurut Dollar and Kraay (dalam Maipita, 

2014:62) pengurangan kemiskinan akan semakin cepat terjadi di negara-negara 

dengan tingkat pertumbuhan pendapatan rata-rata yang lebih tinggi dan tingkat 

kesenjangan yang rendah. 

1. Dimensi Kemiskinan 

Cheyne, et al (dalam Tantoro, 2014:34) membagi kemiskinan menjadi dua 

dimensi yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relative, dalam Teori Neo 

Liberal dan Teori Sosial Demokrasi. Diantaranya dijelaskan sebagai berikut: 

a) Kemiskinan Absolut  

Pada asasnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan tingkat pendapatan dan 

keperluan, dugaan keperluan dibatasi pada keperluan hidup atau keperluan 

keperluan asas minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara 

layak. Apabila pendapatan tidak mencapai keperluan minimum, maka orang 

tersebut dapat dikatakan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur 

dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi 

keperluan hidup. 
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Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin 

dan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Kemiskinan 

absolut dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup 

untuk memenuhi keperluan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan 

untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro, 2003:42). Masalah utama dalam 

konsep kemiskinan absolut adalah menentukan tingkat komposisi dan tingkat 

keperluan minimum karena hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat 

kebiasaan, iklim dan berbagai faktor ekonomi lain. 

Konsep kemiskinan yang diasaskan atas dugaan keperluan hidup minimum 

merupakan konsep yang mudah dipahami, tetapi garis kemiskinan secara obyektif 

susah dilaksanakan karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Garis 

kemiskinan berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya sehingga tidak ada 

garis kemiskinan yang berlaku pasti dan umum. 

b) Kemiskinan Relatif  

Seseorang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi 

keperluan minimum tidak selalu berarti miskin Kartasasmita (dalam Tantoro, 

2014:35) menerangkan bahwa: 

“kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitar, walaupun 

pendapatannya sudah mencapai tingkat keperluan hidup minimum tetapi masih 

jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitar, maka orang tersebut 

masih berada dalam keadaan miskin. Berasaskan konsep kemiskinan relatif ini, 

garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat 

berubah. Dengan menggunakan ukuran pendapatan, keadaan ini dikenal sebagai 

ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin besar ketimpangan antara golongan 

atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah yang 

dikategorikan miskin. Konsep kemiskinan ini relatif bersifat dinamis, sehingga 

kemiskinan akan selalu ada. Apabila dikaji daripada pola waktu, kemiskinan 

disatu daerah dapat digolongkan sebagai kemiskinan yang berterusan (persistent 

proverty), yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti 
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ini pada awamnya merupakan daerah-daerah yang kritis sumber semula jadi atau 

daerah yang terisolir. Pola kedua adalah kemiskinan kitaran (cyclical proverty), 

yaitu kemiskinan yang meliputi pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola 

ketiga adalah kemiskinan bermusim (seasonal poverty), yaitu kemiskinan 

musiman seperti sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian tanaman 

makanan. Pola ke empat adalah kemiskinan insiden (accidenntal poverty), yaitu 

kemiskinan yang terjadi karena bencana alam atau dampak daripada suatu dasar 

tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat”. 

2. Faktor Penyebab Kemiskinan  

Teori Neo-Liberal secara tuntas mangatakan bahwa penyebab kemiskinan 

adalah karena beberapa kelemahan yaitu: a) Kelemahan dan pilihan-pilihan 

individual, b) Lemahnya pengaturan pendapatan, c) Lemahnya kepribadian 

individual (malas, pasrah dan bodoh). Sedangkan menurut teori Sosial Demokrat 

penyebab kemiskinan secara struktural adalah karena ketimpangan struktur 

ekonomi dan struktur politik yaitu suatu ketidakadilan sosial dalam masyarakat 

Cox (dalam Tantoro, 2014:38). Berdasarkan teori sosial demokrat memandang 

bahwa kemiskinan bukanlah persoalan individu, melainkan struktural. 

Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan kepincangan dalam 

masyarakat akibat tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu terhadap berbagai 

sumber-sumber kemasyarakatan.  

Menurut pandangan sosial demokrat, strategi kemiskinan haruslah bersifat 

institusi (kelembagaan). Program-program jaminan sosial dan bantuan sosial yang 

dianut di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Jepang, merupakan contoh strategi 

anti kemiskinan yang diwarnai oleh teori sosial demokrat. Jaminan sosial yang 

berbentuk pemberian pendapatan atau dana pencen, misalnya dapat meningkatkan 

kebebasan karena menyediakan pendapatan asas dimana orang yang mempunyai 

keupayaan (capabilities) untuk memenuhi keperluan dan menentukan pilihan-
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pilihan (choices). Sebaliknya ketidakadaan penggunaan asas tersebut dengan baik 

dapat menyebabkan ketergantungan (dependency) karena dapat membuat orang 

tidak mempunyai keupayaan dalam memenuhi keperluan dan menentukan pilihan-

pilihannya.  

Dapat dirumuskan secara tajam, maka boleh dikatakan bahwa kaum 

neoliberal memandang bahwa strategi pengurusan kemiskinan yang melembaga 

merupakan tindakan yang tidak ekonomi dan juga menyebabkan ketagihan. 

Sebaliknya, penyokongan sosial demokrat meyakini bahwa penanganan 

kemiskinan yang bersifat residual, berorientasi projek jangka pendek, justru 

merupakan strategi yang hanya menghabiskan dana saja karena kesannya juga 

singkat, terbatas dan tidak berwawasan pemerkasaan dan kemapanan. Apabila 

kaum neoliberal melihat bahwa jaminan sosial boleh menghalang “kebebasan”, 

kaum sosial demokrat justru meyakini bahwa ketiadaan sumber-sumber keuangan 

yang mapan itulah yang justru dapat menghilangkan “kebebasan”, karena 

menyekat dan bahkan menghilangkan kemampuan individu dalam menentukan 

pilihan-pilihan (choice) (Suharto, 2005a: 47). 

Isdjoyo (2010:98), membedakan penyebab kemiskinan di Desa dan di Kota. 

Kemiskinan di Desa terutama disebabkan oleh factor-faktor antara lain:  

a. Ketidakberdayaan. Kondisi ini muncul karena kurangnya lapangan 

kerja, rendahnya harga produk yang dihasilkan mereka, dan tingginya 

biaya pendidikan. 
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b. Keterkucilan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keahlian, 

sulitnya transportasi, serta ketiadaan akses terhadap kredit 

menyebabkan mereka terkucil dan menjadi miskin. 

c. Kemiskinan materi, kondisi ini diakibatkan kurangnya modal, dan 

minimnya lahan pertanian yang dimiliki menyebabkan penghasilan 

mereka relatif rendah. 

d. Kerentanan, sulitnya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan musiman, dan 

bencana alam, membuat mereka menjadi rentan dan miskin. 

Kemiskinan di Kota pada dasarnya disebabkan oleh faktor-faktor yang sama 

dengan di Desa, yang berbeda adalah penyebab dari faktor-faktor tersebut, 

misalnya faktor ketidakberdayaan di kota cenderung disebabkan oleh kurangnya 

lapangan kerja, dan tingginya biaya hidup.  

Isdjoyo (2010:98) juga berpandangan bahwa pentingnya kesadaran diri, 

sikap ingin berubah dan memiliki motifasi bekerja keras maka kemiskinan tidak 

akan terjadi pada seseorang yang memiliki pandangan hidup lebih luas. 

Kajian-kajian konseptual tentang pemberdayaan menyajikan banyak 

indikator keberdayaan. Empat di antaranya menyangkut derajad keberdayaan 

didukung oleh teori yang dikemukakan Soeharto (dalam Firmansyah, 2012:174), 

yakni sebagai berikut: 

a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (power to). 

b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses 

(power within). 

c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (power over). 
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d. Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (power with) 

Maka dari itu pentingnya pemberdayaan sebagai pencapaian kesejahteraan 

sosial yang dilakukan melalui kegiatan kesadaran dan keinginan untuk berubah 

serta kemampuan kerjasama akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan 

masyarakat Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo.  

Munker (dalam Sugihardjanto, 2001: 52) menyatakan bahwa kemiskinan 

dapat dipandang dari sudut mekanis sebagai rendahnya tingkat pendapatan. Lebih 

jauh lagi, kemiskinan dapat juga dipandang sebagai deprivasi dalam arti 

rendahnya atau tidak memadainya akses kepada sumber daya atau karena hidup di 

alam sekitar yang semakin buruk atau rusak, serta ketidakmampuan memenuhi 

kebutuhan pokok. Dengan kata lain kemiskinan juga dapat dilihat daripada 

perspektif mental dan budaya, yakni sebagai perasaan terisolasi, kehilangan arah, 

keputusasaan, apatisme dan sikap pasif terhadap penderitaan. 

3. Ciri-Ciri Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwahyu wajah dan 

bermatra multidimensional. SMERU, misalnya menunjukkan bahwa kemiskinan 

memiliki beberapa ciri: 

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, 

dan papan). 

b. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, 

pendidikan, sanitasi, air bersih dan transmigrasi) 

c. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk 

pendidikan dan keluarga) 
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d. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal. 

e. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya 

alam. 

f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat 

g. Ketiadaan atas terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang 

berkesinambungan 

h. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. 

i. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar. Wanita 

korban induk kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok magjinall 

dan terpencil (Suharto, 2005:132). 

4. Indikator Kemiskinan  

Ketika Pemerintah melakukan kebijakan kontraktif pasca Orde Baru, 

misalnya kebijakan mengurangi subsidi BBM dengan cara menaikkan harga 

jualnya, maka akan berdampak terhadap penambahan jumlah masyarakat miskin. 

Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah mengambil kebijakan tambahan 

yang bersifat ekspansif dan hanya ditunjukan bagi masyarakat miskin atau 

masyarakat yang akan dapat jatuh miskin bila terkena dampak tersebut. Oleh 

karena itu, perlu adanya kriteria untuk menentukan dan memilih siapa yang 

berhak (terkadang pemerintah juga menyebutnya dengan keluarga miskin, 

meskipun kriterianya berbeda dengan miskin yang diartikan pemerintah di luar 

kegiatan ini) mendapatkan bantuan tersebut. Untuk keperluan ini, BPS (2013) 

menyusun beberapa indikator dan kriteria kemiskinan sebagai berikut: 

a. Luas lantai rumah kurang dari 8 meter persegi. 
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b. Jenis lantai terluas terbuat dari kayu murahan, tanah dan bambu. 

c. Jenis dinding bangunan (tembok tanpa plester, bambu, rumbia) 

d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar. 

e. Tidak memiliki akses pada sumber air minum yang layak. 

f. Sumber penerangan utama bukan listrik Bahan bakar untuk masak 

bersumber pada kayu dan arang. 

g. Tidak mampu membeli daging, susu, telur, dan ikan minimal dalam 1 

minggu sekali. 

h. Makan kurang dari 2 kali sehari. 

i. Tidak mampu membeli pakaian baru minimal 1 stel per tahun. 

j. Tidak mampu membayar untuk berobat ke sarana kesehatan modern. 

k. Pendapatan kurang dari Rp. 600.000,- per rumah tangga per bulan. 

l. Pendidikan tinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga SD kebawah. 

m. Kepemilikan tabungan/ asset kurang dari Rp. 500.000,- 

Dalam hal ini, yang disebut keluarga miskin adalah keluarga atau masyarakat 

yang memiliki minimal 9 dari 14 indikator di atas. 

Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) mengeluarkan 

ukuran rumah tangga miskin. BKKBN (2014) mengelompokkan tingkat 

kesejahteraan keluarga ke dalam lima kelompok, yaitu: (1) keluarga prasejahtera 

atau sangat miskin, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya (basicneeds) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, dan 

kesehatan. (2) keluarga sejahtera I atau miskin, yaitu keluarga yang telah dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi 
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kebutuhan sosial psikologis, seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi 

dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi, (3) 

keluarga sejahtera II, yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, 

juga telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat 

memenuhi kebutuhan pengembangannya, seperti kebutuhan untuk menabung dan 

memperoleh informasi, (4) keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial-psikologi, dan pengembangan 

keluarganya, tetapi belum dapat memberi sumbangan yang teratur bagi 

masyarakat, seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan 

kemasyarakatan, dan (5) keluarga sejahtera III plus, yaitu keluarga yang telah 

dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial-psikologis dan 

pengembangannya serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan 

berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. 

Masing-masing kelompok keluarga prasejahtera memiliki indikator sendiri, 

namun secara umum indikator yang digunakan adalah kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar ditambah dengan kebutuhan sosial-psikologi, misalnya indikator 

kategori keluarga prasejahtera (sangat miskin) adalah ketidakmampuan memenuhi 

minimal satu dari kebutuhan pokok meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, 

dan menjalankan ajaran agama. Keluarga prasejahtera I (miskin) adalah keluarga 

yang telah mampu memenuhi kebutuhan pokok pangan, sandang, papan, 

kesehatan dan menjalankan ajaran agamanya, namun belum mampu memenuhi 

kebutuhan psikologi seperti berinteraksi sosial dengan lingkungan, akses 

pendidikan dan lainnya.  
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Menurut BKKBN (2013), yang tergolong ke dalam keluarga miskin adalah 

keluarga prasejahtera dan prasejahtera I. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang 

dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan 

hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Es, 

memiliki hubungan serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antar keluarga 

dengan masyarakat dan lingkungan. 

Definisi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar 

seperti ini diterapkan oleh Depsos, terutama dalam mendefinisikan fakir miskin. 

Kemiskinan adalah ketidak mampuan individu dapat memenuhi kebutuhan pokok 

yang layak (BPS dan Depsos, 2002). Fakir miskin adalah orang yang sama sekali 

tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi 

kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak 

memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (Depsos, 2002). 

Berdasarkan definisi kemiskinan dan fakir miskin dari BPS dan Despos 

(2002), jumlah penduduk miskin pada tahun 2002 mencapai 35,7 juta jiwa dan 

15,6 juta jiwa (43%) diantaranya masuk kategori fakir miskin. Secara 

keseluruhan, prosentase para penduduk miskin dan fakir miskin terhadap total 

penduduk Indonesia adalah sekira 17,6 persen dan 7,7 persen. Ini berarti bahwa 

secara rata-rata jika ada 100 orang Indonesia berkumpul, sebanyak 18 orang 

diantaranya adalah orang miskin, yang terdiri dari 10 bukan fakir miskin dan 8 

orang fakir miskin. 

Angka kemiskinan ini akan lebih besar lagi jika dalam kategori kemiskinan 

dimasukan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang kini 
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jumlahnya mencapai lebih dari 21 juta orang. PMKS meliputi gelandangan, 

pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo terlantar, dan penyandang cacat yang 

tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum kondisi PMKS lebih 

memprihatikan ketimbang orang miskin. Selain memiliki kekurangan pangan, 

sandang dan papan, kelompok rentan (vul-neralegroup) ini mengalami pula 

ketelantaran psikologis, sosial politik. 

Todaro (dalam Thamrin, 2005:8) menyatakan bahwa pengangguran 

menyebabkan produktivitas tenaga kerja rendah dan akan mengakibatkan 

pendapatan rendah, yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan. Pengangguran 

digambarkan dengan curahan jam kerja yang terbatas. Semakin lama kepala 

keluarga bekerja mencari penghasilan, semakin besar pendapatan perkapitanya. 

Sebaliknya, masyarakat yang sedikit curahan jam kerjanya kondisinya semakin 

miskin. Selain itu juga Todaro menyatakan bahwa tidak memadainya kondisi 

kesehatan penduduk memperparah keadaan kemiskinan. 

Todaro juga menyampaikan penyebab utama terjadinya kemiskinan adalah 

pesatnya pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk terjadi karena tingginya 

angka kelahiran. Tingginya angka kelahiran menyebabkan semakin sempitnya 

luas tanah yang dimiliki keluarga. 

Para ahli ilmu sosial memandang orang miskin sebagai penderita-penderita 

patologi pribadi atau sebagai korban disorganisasi sosial. Mereka memperlakukan 

orang miskin itu sebagai orang-orang berkekurangan dan bukan sebagai orang 

yang tidak patut diberi, tetapi sering kali terdapat implikasi bahwa kekurangan-
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kekurangan tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu, sebelum orang miskin itu 

dianggap patut diberi pertolongan (Suparlan, 1984:72).  

B. Pemberdayaan  

Pemberdayaan menurut Adisasmita (2011:131) diartikan sebagai upaya 

peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan di daerah, 

termasuk aparatur, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), dunia usaha, dan anggota masyarakat untuk mengatasi 

berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan 

masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep atau strategi 

pembangunan yang melibatkan peran serta sumberdaya manusia dan sumber-

sumberdaya lainnya (seperti sarana, modal, kelembagaan, kepemimpinan, dan 

lainnya). Pelibatan sumberdaya manusia dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat memerlukan dukungan keterampilan, kepedulian, kesediaan 

bekerjasama dan berkorban, motivasi dan semangat yang kuat, dan lainnya. 

Rahayu (2012:77) Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu 

kebijakan bantuan sosial yang sangat strategis dalam rangka mengurangi jumlah 

penduduk miskin, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan fasilitas pelayanan 

dasar, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mendorong percepatan 

pembangunan di daerah. Permasalahan utama terkait dengan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yaitu masih sering berduplikasi dengan kegiatan 

pembangunan lainnya yang sejenis baik yang dibiayai oleh APBN melalui 

bantuan sosial maupun dibiayai nonAPBN baik regional maupun sektoral. 
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Sehingga kebijakan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat perlu diperbaiki, 

disempurnakan, disinergikan, dan dikembangkan, dengan target sasarannya yang 

harus berpihak kepada masyarakat miskin di pedesaan maupun di perkotaan, 

dilaksanakan secara menyeluruh di semua wilayah. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep pembangunan yang 

memberikan manfaat yang nyata dan positif terhadap kinerja pembangunan, yang 

selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat 

merupakan salah satu unsur keberhasilan pembangunan, merupakan salah satu 

kekuatan pembentuk (formative power) pertumbuhan daerah. Pembangunan yang 

melibatkan peran serta masyarakat, atau dapat disebut sebagai pembangunan yang 

berbasis pemberdayaan masyarakat akan mencapai hasil (keberhasilan) yang lebih 

baik, lebih efektif dan lebih produktif, karena dalam pembangunan yang berbasis 

pemberdayaan masyarakat diterapkan prinsip demokrasi pembangunan, yang 

berasaskan pada pembangunan yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk 

masyarakat.  

Anwas (2013:48) berpandangan bahwa pemberdayaan masyarakat 

merupakan bentuk dari pembangunan yang berpusat pada manusia. Pemberdayaan 

masyarakat juga merupakan bentuk pembangunan yang direncanakan, sesuai 

dengan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Pemberdayan ditujukan agar 

masyarakat mampu berdaya, memiliki daya saing, menuju kemandirian. Oleh 

karena itu, dalam proses pembangunan diera globalisasi, pemberdayaan 

merupakan bentuk pembangunan yang sangat penting. 
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Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan pembangunan 

yang telah lama dilaksanakan dalam masyarakat Indonesia. Menurut Adisasmita 

(2011:133), kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan selama ini 

telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan dari aspek ekonomi, 

sosial, dan politik. Diantara dapat dilihat sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari aspek ekonomi. 

a. Kurang berkembangnya sistem kelembagaan berskala kecil dalam 

mengembangkan kegiatan usaha ekonomi yang bertujuan meningkatkan 

taraf hidup masyarakat. 

b. Kurangnya akses masyarakat kepada input sumberdaya ekonomi berupa 

modal usaha, informasi pasar dan teknologi. 

c. Lemahnya kemampuan masyarakat golongan ekonomi lemah untuk 

membangun organisasi ekonomi masyarakat (perusahaan) yang memiliki 

posisi tawar (bargaining power) dan daya saing menghadapi perusahaan 

besar. 

2. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari aspek sosial  

a. Kurangnya upaya yang serius untuk mengurangi pengaruh sosial yang 

mengungkung masyarakat berada dalam kondisi kemiskinan struktural. 

b. Kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan 

penegetahuan dan keterampilan serta informasi, ynag digunakan untuk 

mencapai kemajuan masyarakat. 

c. Kurang berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial 

yang merupakan sarana untuk melakukan interaksi sosial serta 
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memperkuat ketahanan dan perlindungan bagi masyarakat yang 

mengalami musibah. 

d. Belum mantapnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang 

mampu memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang 

mengalami musibah diluar kemampuannya (misalnya fakir miskin, korban 

bencana alam, kejahatan, atau kerusuhan sosial, dan lainnya). 

3. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari aspek politik. 

a. Kuatnya peranan pemerintah dalam kehidupan organisasi politik yang 

tidak disadari telah berdampak menekan hak dan kemandirian masyarakat 

berpartisipasi dalam pembangunan. 

b. Terbatasnya masyarakat dalam menyampaikan hak dasar mengeluarkan 

pendapat dan hak dasar berpolitik. 

c. Kurangnya akses perlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan 

publik, sehingga seringkali keputusannya bertentangan atau tidak sesuai 

dengan aspirasi masyarakat.  

Pembangunan nasional dan regional merupakan upaya peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia (SDM) dan seluruh masyarakat yang dilakukan secara 

berkelanjutan, yang berarti dilakukan pemberdayan masyarakat secara efektif dan 

produktif. Secara efektif dalam arti mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

Secara produktif dalam arti berkemampuan mencapai hasil yang lebih tinggi 

dibandimgkan pada waktu sebelumnya. Dalam pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat harus mencerminkan kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur untuk 
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mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkedaulatan, berkeadilan, mandiri, 

maju, berkepribadian, dan berkesejahteraan. 

C. Kerangka Berfikir 

Dalam kehidupan sosial, manusia akan dihadapi berbagai masalah-masalah 

sosial. Seperti masalah kemiskinan, pengangguran serta bertambahnya penduduk 

setiap tahunnya. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor melainkan 

beberapa faktor yaitu faktor individual, faktor sosial, faktor kultural, dan faktor 

struktural. Faktor individual terkait dengan kemampuan seseorang menghadapi 

kehidupannya. Faktor sosial terkait dengan kondisi lingkunagan sosial seseorang 

yang mendorong menjadi miskin, misalnya sedikitnya jumlah penghasilan yang 

diperoleh. Faktor kultural terkait dengan budaya kemiskinan, apabila dalam diri 

seseorang mental-mental pengemis maka dia akan berperilaku layaknya pengemis 

dan akan menciptakan budaya miskin dalam keluarganya. Faktor struktural terkait 

pada sistem yang tidak adil sehingga menyebabkan sekelompok orang menjadi 

miskin. 

Lembaga pemberdayaan masyarakatpun ada disetiap kabupaten atau kota. 

Lembaga pemberdayaan masyarakat salah satunya lembaga dinas sosial. Dinas 

Sosial bertugas untuk menangani masalah sosial yang ada di masyarakat 

contohnya pengemis, pengamen, gelandangan. Dinas sosial memberikan 

pembinaan-pembinaan kepada masyarakat yang memiliki masalah sosial agar 

setelah mendapatkan pembinaan, masyarakat memiliki kesadaran dan lebih 

terampil dalam melihat keadaan demi kelangsungan hidupnya. 
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Dari uraian tersebut mengenai kerangka berfikir dapat digambarkan dalam 

bentuk bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.1 Kerangka berfikir 

Masalah Sosial: 

 Kemiskinan  
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seseorang mental-mental pengemis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian 

Pendekatan penelitian untuk mendapatkan hasil optimal harus menggunakan 

metode penelitian yang tepat. Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu 

mengenai Implementasi program penanganan fakir miskin melalui kegiatan 

pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (PS-KAT) di Desa Kaliwenang 

Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan.  

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini. 

Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, 2010:4) berpendapat bahwa metode 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu-individu atau perilaku yang 

diamatinya. 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); 

disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih 

banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai 

metode penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih 

bersifat kualitatif (Sugiyono, 2009:8). 

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain 

penelitian studi kasus, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif 

yaitu berupa kata-kata, sumber data tertulis  dan foto. Hasil data yang berupa kata-

kata tersebut, mampu menjelaskan mengenai permasalahan yang ada pada 
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masyarakat. Penelitian ini juga berupaya untuk menjelaskan, mendeskripsikan, 

serta memahami mengenai strategi penanggulangan kemiskinan pada program PS-

KAT. 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Kaliwenang Kecamatan 

Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. Desa ini sangat sulit dijangkau karena 

keberadaannya yang terpencil dan juga jalan yang masih rusak. Desa ini sangat 

membutuhkan bantuan dari Pemerintah karena keberadaannya yang sangat 

terpencil, kebanyakan masyarakatnya memenuhi kebutuhannya dengan mencari 

ranting kayu, bertani dan mencari telur kroto yang kemudian dijual untuk 

memperoleh uang yang selanjutnya digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. 

Akan tetapi pendapatan yang diperoleh tidaklah seberapa, maka dari itu 

masyarakat ini sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah. Pemerintah 

membuat program Penanggulangan Kemiskinan yang salah satu programnya yaitu 

Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil.  

Program PS-KAT ini sangat membantu masyarakat yang keberadaanya 

terpencil secara geografis dan sosial budaya dengan masyarakat yang lebih luas.  

Kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih sangat banyak sehingga perlu adanya 

penangan yang khusus agar lebih sedikit berkurang. Maka dari ini peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian di daerah tersebut untuk meneliti bagaimana 

pelaksanaan program tersebut yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten 

Grobogan. 
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2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang diambil dalam penelitian kemiskinan ini, dimana 

penelitian ini difokuskan pada: 

a. Memberdayakan masyarakat penerima manfaat agar dapat meningkatkan 

kemampuan dan kesejahteraan sosial. 

b. Meningkatkan kesadaran warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk 

menumbuhkan kemampuan dan semangat untuk memperbaiki diri. 

c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola UEP dalam 

rangka meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan kehidupan sosialnya. 

B. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh 

(Arikunto, 2010:173). Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Pencatatan sumber data 

utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. (Moleong, 2010:157). 

Sumber data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dengan informan. 

Informan adalah seseorang yang menjadi sumber data penelitian. Yang menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah: 

a) Penanggung Jawab Program PS-KAT di Kabupaten Grobogan. 

b) Ketua Kelompok di Desa Kaliwenang. 

c) Masyarakat Penerima Manfaat di Desa Kaliwenang. 
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Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara terhadap 

masyarakat, maupun observasi di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dan di Desa 

Kaliwenang. Tabel informan dapat dilihat pada lampiran halaman 103. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber diluar kata dan tindakan adalah sumber kedua (Moleong, 2010:159). 

Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat 

dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, 

dan dokumen resmi. 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat berasal dari buku literature, 

peraturan-peraturan, arsip, maupun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpenci (PS-KAT) di Kabupaten 

Grobogan dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Desa Kaliwenang. 

C. Metode Pengumpulan Data Penelitian 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan 

berbagai cara (Sugiyono, 2009:137). Cara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010:274).  
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Dalam penelitian ini, kegiatan dokumentasi dilakukan dengan cara 

mendokumentasi lokasi tempat tinggal masyarakat yang diberikan bantuan dari 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tepatnya di Desa Kaliwenang Kecamatan 

Tanggungharjo dan juga mendokumentasi program pelaksanaan yang sudah 

berjalan sampai saat ini. Dalam pelaksanaan program ini Pemerintah dalam 

menanggulangi kemiskinan mengadakan suatu program yaitu Program 

Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat terpencil, dimana program ini dibuat oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah 

berupa hewan yang berjumlah 8 ekor sapi dan 16 ekor kambing kemudian dibagi 

pada masyarakat setempat namun cara pembagianya yaitu dengan dibagi menjadi 

4 kelompok yang satu kelompok beranggotakan 10 orang, selanjutnya setiap 1 

kelompok mendapatkan 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Akan tetapi masyarakat 

menginginkan 1 orang mendapat 1 dan kemudian disepakati oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah karena banyak aduan-aduan dari masyarakat apabila 

kambing tersebut digabung menjadi satu. Program ini sudah berjalan kurang lebih 

dua tahun. Masyarakat sangat antusias menerima bantuan tersebut, mereka saling 

bekerja sama dalam mengelola bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2010:270).   
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Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Dalam 

wawancara ini peneliti sudah menyiapkan pedoman wawancara namun peneliti 

juga lebih terbuka dan mencatat apa yang dikemukakan informan. 

Yang menjadi fokus wawancara dalam penelitian ini adalah Program 

Pemberdayaan yang diberikan oleh Pemerintah tersebut, peneliti melakukan 

wawancara dengan subyek peneliti dan juga beberapa informan. Misalnya 

pengurus dari program (PS-KAT), Ketua kelompok pengurus hewan dan 

masyarakat penerima manfaat. 

Wawancara akan dilakukan peneliti dengan mendatangi informan untuk 

mengetahui pelaksanaan program (PS-KAT) tersebut. Wawancara yang 

digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan dan informasi terkait 

dengan: 

a) Bagaimana program penanganan fakir miskin melalui kegiatan PS-KAT 

yang diimplementasikan di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo? 

b) Kendala apa saja yang di hadapi oleh masyarakat Desa Kaliwenang dan 

Pemerintah Daerah kabupaten Grobogan dalam Pemberdayaan Sosial 

Komunitas Adat Terpencil selama ini? 

3. Metode Observasi 

Pengamatan atau observasi dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui 

dua cara yaitu cara berperanserta dan tidak berperanserta. Pada pengamatan tanpa 

peran serta pengamat hanya melakukan satu fungsi yaitu mengadakan 

pengamatan. Pengamat berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu 
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sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang 

diamati.  

Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi langsung yaitu pada 

Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dan masyarakat yang memperoleh bantuan 

tepatnya di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo. Peneliti melakukan 

observasi ini untuk memperoleh data yang lengkap dan rinci mengenai 

pelaksanaan program (PS-KAT) yang sudah berjalan sejak tahun 2013.  

Dalam penelitian ini peneliti langsung ke lokasi untuk melakukan 

pengamatan. Dengan observasi ini diharapkan memperoleh keyakinan tentang 

keabsahan data dan mencari sebuah kebenaran yang terjadi di lapangan. Metode 

ini, digunakan untuk memperkuat data-data yang diperoleh dari hasil observasi. 

Untuk mempermudah proses pendokumentasian tersebut, digunakan alat bantu 

yaitu kamera dan handphone. 

D. Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksananan teknik pemeriksaan berdasar atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam 

penelitian ini, keabsahan data diperiksa dengan teknik triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu.  

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

membandingkan berbagai pendapat dan pandangan seperti Penanggung Jawab 
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Program PS-KAT Kabupaten Grobogan, Ketua Kelompok Masyarakat Desa 

Kaliwenang dan Masyarakat Penerima Manfaat.  

E. Prosedur atau Tahapan Penelitian 

Melalui prosedur penelitian ini penelitian diharapkan menjadi lebih 

terstruktur dan terkonsep, sehingga ini dapat memudahkan peneliti dalam 

melakukan penelitian samapai pada pengambilan kesimpulan. Prosedur penelitian 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Tahapan Persiapan Penelitian  

Tahap persiapan meliputi: pengajuan judul, pembuatan proposal, pengajuan 

perizinan dan pembuatan instrument.  

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian berusaha mengumpulkan data-data yang diperlukan baik primer 

maupaun sekunder. Data-data tersebut mengenai Program Penanganan Fakir 

Miskin melalui kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang diperoleh 

dari responden, informan, maupun dokumen. Data tersebut digunakan untuk 

menjelaskan masalah kemiskinan di Desa Kaliwenang  yang menjadi fokus dari 

penelitian sehingga dapat memberikan hasil akurat terhadap kejelasan yang 

diteliti. 

3. Tahap Pembuatan Laporan penelitian 

Tahap pembuatan laporan ini berupa kegiatan pembuatan laporan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 
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F. Model Analisis Data 

Bogdan (dalam Sugiyono, 2009:244) menyatakan bahwa analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah 

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.  

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program penanganan 

fakir miskin melalui kegiatan PS-KAT yang diimplementasikan di kabupaten 

grobogan. Dan kedala apa saja yang yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Grobogan dalam Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil. 

Berikut ini adalah tahap yang dilakukan dalam analis data menurut Model Miles 

and Huberman (dalam Sugiyono, 2009:246) adalah sebagai berikut. 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu 

dicatat secara teliti melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 
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2. Penyajian data  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, tabel dan sejenisnya. Penyajian data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan teks bersifat naratif.   

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kembali ke lapangan mengumpulkan 

data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dari tahapan analisis data tersebut diatas dapat digambarkan dengan bentuk 

skema sebagai berikut: 

Alur Kegiatan Analisis Data Kualitatif 

 

 

 

 

 

  Gambar  3.1 Komponen-Komponen Analisis Data Kualitatif  Model 

Interaktif (Miles, 1992:19) 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 
Reduksi Data 

Penarikan 

Kesimpulan 
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 Berdasarkan bagan di atas, maka analisis data dalam penelitian ini dapat 

diartikan bahwa data yang dikumpulkan dari informan tentang program 

pemberdayaan komunitas adat terpencil, kemudian melanjutkan dengan proses 

pemilihan data dan setelah itu data dikelompokkan secara terpisah. Selanjutnya, 

dilakukan analisis dengan menggunakan konsep Adaptasi dan Teori Tindakan 

Sosial. Data Tersebut kemudian disajikan secara rapi dan tersusun secara 

sistmatik, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Kesimpulan data yang telah 

tersusun dengan rapi dan sistematis, disajikan dalam bentuk kalimat yang 

difokuskan pada Masalah Ekonomi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Grobogan 

Kabupaten Grobogan, adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 

Ibukota Kabupaten berada di Purwodadi. Tepatnya di Kelurahan Purwodadi 

Kecamatan Purwodadi. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak 

diantara 110º 15’ BT – 111º 25’ BT dan 7º LS - 7º 30’ LS dengan kondisi tanah 

berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya. 

Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua pegunungan Kendeng yang 

membujur dari arah barat ke timur, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten 

Semarang dan Demak. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Pati 

dan Blora. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blora. Sebelah Selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Kabupaten 

Semarang. Secara administrative Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 Kecamatan 

dan 280 Desa atau Kelurahan, 1451 Dusun, 1753 RW, 9.017 RT. Jumlah Desa 

terbanyak dimiliki oleh Kecamatan Godong yaitu 28 Desa, sedangkan yang paling 

sedikit dimiliki oleh Kecamatan Brati, Klambu, dan Tanggungharjo yaitu 

sebanyak 9 Desa. Jumlah perangkat desa di Kabupaten Grobogan adalah sebanyak 

3075 orang dengan Ibukota berada di Purwodadi. Kabupaten Grobogan 

merupakan Kabupaten yang tiang penyangga perekonomiannya berada pada 

sektor pertanian dan merupakan daerah yang cenderung cukup sulit mendapatkan 

air bersih. Kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih perlu mendapatkan 
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perhatian baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Kemiskinan merupakan masalah sosial ekonomi yang tidak hanya dialami oleh 

negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Berdasarkan 

data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa garis 

kemiskinan dan jumlah penduduk miskin dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel: 4.1 Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kab. Grobogan. 

Uraian 2011 2012 2013 

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) 242 212 260 435 278 786 

Persentase Penduduk Miskin 17,38 16,13 14,87 

Jumlah Penduduk Miskin 227 778 214 617 198 967 

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Grobogan 2014 

Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa kemiskinan di Kabupaten Grobogan 

dari tahun ketahun mengalami penurunan yang sangat baik, walaupun tidak 

seberapa penurunan yang terjadi setidaknya sudah mengurangi masyarakat miskin 

yang ada di Kabupaten Grobogan. Jumlah penduduk miskin sekarang ini 

mencapai 198.967 jiwa. Hal ini masih sangat jauh dari keinginan pemerintah 

untuk membasmi kemiskinan, oleh sebab itu baik Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berusaha memberikan program-program 

bantuan kepada masyarakat miskin. Bantuan yang diberikan bertujuan untuk 

mengurangi kemiskinan yang selama ini masih merajarela. Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah telah membuat program penanggulangan keiskinan dengan cara 

pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat miskin 

tidak berpangku kepada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi akan 

tetapi berusaha sendiri dengan kreatifitasnya masing-masing. Bantuan yang 

diberikan sekarang bersifat pemberdayaan seperti halnya pemberian hewan yang 
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kemudian dikembangkan sendiri agar berkembang menjadi banyak dan bukan 

hanya itu saja Pemerintah Provinsi juga memberikan pengetahuan mengenai 

kemampuan dan keterampilan dalam hal-hal tertentu seperti keterampilan 

menjahit dll. 

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan perhatian 

semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini 

cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat 

pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan 

masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan 

akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan 

yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan 

lapangan kerja, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial sudah 

melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah 

yang dilaksanakan dengan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Program ini 

diberikan untuk tahun 2014. Diantaranya program yang dibuat oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah yaitu Program Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan 

Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (PKK-KRSE) dan Program penanganan fakir 

miskin melalui kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-

KAT). Adanya bantuan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

diharapkan mampu membasmi kemiskinan yang semakin merajarela. Namun 

tanpa adanya kerjasama semuanya, program ini tidak akan berjalan dengan baik. 
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Maka dari itu masyarakatpun diharapkan bekerjasama dengan baik dan benar-

benar memanfaatkan bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah. 

Program PS-KAT yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

tersebar di lima Kabupaten yang meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, 

Kabupaten Sragen, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wonosobo. Pelaksanaan 

program PS-KAT di Kabupaten Grobogan sampai saat ini baru berjalan didua 

Kecamatan yaitu Kecamatan Karangrayung dan Tanggungharjo. Pelaksanaan di 

Kecamatan Karangrayung sudah berjalan didua Desa yaitu Desa Temurejo dan 

Desa Nampu, akan tetapi di Desa Nampu belum berjalan hal ini dikarenakan 

masih menunggu pencairan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Sedangkan di Desa Temurejo sudah berjalan dengan baik dan sudah memberikan 

perubahan perekonomian pada masyarakat Temurejo. Selanjutnya di Desa 

Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo yang saya jadikan sebagai lokasi 

penelitian. 

a. Lokasi Penelitian Desa Kaliwenang  

Secara administratif Desa Kaliwenang merupakan sebuah desa yang 

dipimpin oleh Kepala Desa atau lurah, yang didalam kepemimpinannya itu sendiri 

dibantu oleh 19 RT dan 3 RW. Desa Kaliwenang ini dibagi menjadi dua dusun 

yang pertama yaitu dusun Krajan dan yang kedua dusun Sendangsari. Fasilitas 

Pendidikan yang dimiliki oleh Desa Kaliwenang yaitu meliputi (PAUD) 

Pendidikan Anak Usia Dini, (SD) Sekolah Dasar, (TK) Taman Kanak-Kanak dan 
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Madin. Desa Kaliwenang juga dilengkapi dengan  fasilitas umum yang dapat 

digunakan oleh penduduk Desa Kaliwenang yaitu meliputi Masjid. 

Desa Kaliwenang merupakan sebuah Desa kecil yang termasuk dalam 

Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Desa ini luasnya 

hanya 4,40 K   dan panjangnya membentang sekitar 2 kilometer, yaitu jarak 

antara batas desa sebelah timur (Mrisi) dengan batas desa sebelah barat 

(Sugihmanik). Sedangkan sebelah selatan yaitu PT Semen Grobogan dan sebelah 

utara dibatasi oleh desa Tanggirejo (tanggulangin) yang masuk dalam kecamatan 

Tegowanu.  

Letak Desa Kaliwenang tidak jauh dari Kecamatan yaitu sekitar 3 km. Akan 

tetapi jika jarak antara Desa Kaliwenang dengan Kabupaten cukup jauh, yaitu 

sekitar 40 km. Selain itu jarak dari Desa Kaliwenang dengan Kecamatan, dan 

Kabupaten dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum ataupun 

kendaraan bermotor. Hal ini sangat membantu masyarakat Desa Kaliwenang 

dalam mengakses segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa 

Kaliwenang. 

Mata pencarian utama masyarakat Kaliwenang adalah bertani. Hal tersebut 

tidak lepas dari budaya masyarakat jawa yang tinggal berdekatan dengan hutan 

atau gunung yang memanfaatkan suburnya lahan untuk pertanian. Hasil pertanian 

masyarakat Desa Kaliwenang umumnya berupa padi yang ditanam di sawah 

sebelah utara  yang berbatasan dengan Desa Tanggirejo. Hal tersebut tidak lepas 

dari sistem irigasi di Desa Kaliwenang yang sudah cukup baik sehingga 

memungkinkan warganya untuk bertanam padi 3 kali dalam setahun dan tidak 
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bergantung pada hujan. Sedangkan hasil ladang umumnya berupa kedelai atau 

jagung, tergantung musim atau curah hujan. Ladang di Kaliwenang terletak di 

sebelah selatan Desa dan sebelah barat. Namun daerah sebelah barat Desa tersebut 

rencananya akan segera berubah menjadi pabrik semen dimana untuk 

pembangunannya belum jelas dan sampai sekarang masih menjadi lahan kosong 

yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk gembala hewan-hewan yang dimiliki 

masyarakat setempat seperti sapi dan kambing. 

Kecamatan Tanggungharjo sendiri adalah salah satu kecamatan paling barat 

pada daerah administratif Kabupaten Grobogan. Tepatnya di sebelah barat laut 

Kabupaten Grobogan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak, 

sebagaimana desa-desa di wilayah Kecamatan Tanggungharjo, Desa Kaliwenang 

relatif dekat dengan Kota Semarang. Desa ini “hanya” berjarak 40  KM dari 

Ibukota Provinsi Jawa Tengah tersebut. Jarak antara Desa Kaliwenang hampir 

sama dengan Kabupaten Grobogan, Kota Purwodadi yang mencapai 40 KM. 

Sedangkan dengan Ibu Kota Negara Jakarta, Desa ini berjarak 1000 KM. 

Kecamatan Tanggungharjo hampir tidak memiliki pusat kota. Meski kantor 

Kecamatan terletak di Jalan Provinsi, namun relatif sepi dan masih berpenduduk 

jarang. Meski demikian, warga Desa Kaliwenang dapat menikmati kota kecil di 

kecamatan tetangga yang terletak di sebelah Selatan Desa, yakni Kecamatan 

Gubug. Kota Gubug relatif ramai dan hanya berjarak 3 KM. Di Kota Gubuglah, 

mayoritas warga Desa menjalankan aktivitas ekonominya. Tidak jarang, warga 

menjual hasil pertanian di Kota Gubug. Bahkan, berbelanja kebutuhan sehari-hari, 

lebih sering dilakukan di Gubug, dibanding daerah lainnya. 
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b. Aspek Demografi Desa Kaliwenang 

Berdasarkan data demografi yang dimiliki oleh Desa Kaliwenang, memiliki 

jumlah penduduk sebanyak 2.774 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 

sebanyak 1.366 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.408 orang. 

Dengan demikian, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan 

dengan jumlah penduduk laki-laki, dengan pengelompokan umur sebagai berikut:  

Tabel: 4.2 Jumlah Penduduk Desa Kaliwenang 

NO KELOMPOK UMUR L P JUMLAH 

1. 0 – 4 186 182 368 

2. 5 – 9 201 194 395 

3. 10 – 14 199 191 390 

4. 20 – 24 114 138 252 

5. 25 – 29 92 99 191 

7. 30 – 39 138 149 287 

8. 40 – 49 134 162 296 

9. 50 – 59 92 89 181 

10. 60 - 71 79 150 

 JUMLAH TOTAL 1. 227 1. 283 2. 510 

Sumber: Kantor Kepala Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo 

Kemudian dalam hal pendidikan, kebanyakan dari masyarakat Desa 

kaliwenang mengenyam pada pendidikan SD atau sederajat. Pemerintah Desa 

tidak mempunyai data riil tentang jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan 

SMU atau sederajat dan perguruan tinggi. Begitu juga data tentang anak yang 

mengenyam pendidikan non formal (pondok pesantren), Pemerintah Desa juga 

kesulitan menginventarisir. Hal ini terjadi karena tidak adanya komunikasi dan 

koordinasi antara masyarakat dan pihak eksekutif. Masyarakat juga menganggap 

data base bukanlah hal yang penting. Kurangnya Sumber Daya Manusia, 

menyebabkan pembangunan dan perubahan berjalan evolutif (sangat pelan). 

Pemerintah Desa hanya mempunyai data tentang kelompok pendidikan dari TK 
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atau PAUD hingga SMP atau sederajat saja, itu pun terjadi akhir-akhir ini. 

Masing- masing untuk TK atau PAUD sebanyak 92 siswa, SD atau sederajat 245 

siswa dan SMP atau sederajat  sebanyak 385 siswa. 

Dari sisi latar sosialnya penduduk, masyarakat Desa Kaliwenang mayoritas 

beragama Islam. Hanya ada 2 penduduk yang beragama Kristen. Dengan jumlah 

penduduk sebanyak 2.774 jiwa, Desa Kaliwenang memiliki matapencaharian yang 

heterogen. Banyak mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat Desa 

Kaliwenang. Mata pencaharian masyarakat Desa Kaliwenang menurut data Desa 

Kaliwenang tahun 2014, mayoritas masyarakat di sana bekerja sebagai petani 

dengan jumlah mata pencaharian penduduk yang paling banyak. Berikut data 

jumlah mata pencaharian Desa Kaliwenang: 

Tabel: 4.3 Jumlah mata pencaharian Desa Kaliwenang 

Sumber: Data Monografi Desa Tasikharjo 2014 

Berdasarkan tabel monografi Desa Kaliwenang ini, dapat dilihat bahwa 

penduduk Desa Kaliwenang yang matapencahariannya paling banyak sebagai 

Petani yaitu sekitar 198 orang atau sebesar 33,1%. Berdasarkan dari jumlah 

penduduk tersebut, sebagian besar bekerja sebagai petani. Mata pencaharian 

merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia yang bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, setiap masyarakat tentu akan 

No Mata Pencaharian Jumlah Persentase 

1. Pegawai Negeri Sipil(PNS) 31 orang 5,2% 

2. Swasta 149 orang 24,9% 

3. Wiraswasta/Pedagang 35 orang 5,8% 

4. Petani  198 orang 33,1% 

5. Pertukangan  28 orang 4,7% 

6. Buruh Tani 118 orang 19,7% 

7. Pensiunan 5 orang 0,8% 

8. Jasa 35 orang 5,8% 

 Total 599 orang 100% 
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memiliki sumber mata pencaharian yang berbeda-beda. Adapun daftar nama 

masyarakat yang memperoleh bantuan program PS-KAT tercantum pada lampiran 

halaman 111. Perbedaan jenis mata pencaharian tentu dapat menimbulkan 

dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Ada beberapa hal yang 

dapat mempengaruhi karena berbagai macam mata pencaharian yaitu sebagai 

berikut: 

1. Perbedaan besarnya pendapatan 

Pendapatan adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam 

bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti 

kesehatan dan pensiun Reksoprayitno (dalam Firmansyah, 2012: 102). Setiap 

masyarakat jika memiliki jenis pekerjaan yang berbeda maka penghasilan yang 

didapat akan berbeda pula. Berdasarkan dari tabel 2.4 dapat dilihat bahwa jenis 

mata pencaharian berbeda-beda dan yang paling banyak adalah sebagai petani. 

Jika orang bekerja sebagai petani dengan orang bekerja sebagai pengusaha tentu 

pendapatannya akan berbeda pula. 

2. Tingkat kesejahteraan 

Tingkat kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat dipresentasikan 

dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan 

terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat 

(Todaro, 2003:24). Tingkat kesejahteraan juga  merupakan salah satu dampak 

adanya perbedaan tingkat pendapatan yang disebabkan karena pengaruh jenis 

mata pencaharian. Seseorang yang memiliki pekerjaan mapan dengan pendapatan 
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yang dapat mencukupi seluruh kebutuhan keluarganya tentu akan memiliki hidup 

yang lebih baik secara ekonomi dibandingkan dengan orang yang memiliki 

pekerjaan dengan penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 

ekonomi keluarga. Misalkan saja seperti buruh tani, orang yang bekerja sebagai 

buruh tani  pada umumnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara maksimal, 

hal ini disebabkan karena pendidikan terakhir mereka pada umumnya hanya 

tamatan SD dan SMP. Sehingga tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga menjadi 

berkurang.  

3. Tingkat pendidikan  

 Tingkat pendidikan adalah tahap pendidikan yang berkelanjutan, yang 

ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tingkat kerumitan 

bahan pengajaran dan cara menyajikan bahan pengajaran. Tingkat pendidikan 

sekolah terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi Ikhsan (dalam Adisasmita, 2005:118). Pendidikan yang ada di Desa 

Kaliwenang mayoritas tamatan SD dan SMP, sehingga banyak masyarakat yang 

bekerja sebagai petani.  

 Jenis mata pencaharian yang berbagai macam di masyarakat Desa 

Kaliwenang akan dapat mempengaruhi pada tingkat pendidikannya. Pendidikan 

merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Desa Kaliwenang 

merupakan salah satu Desa yang pendidikannya masih dapat dikatakan kurang. 

Mayoritas anak-anak Desa Kaliwenang setelah lulus SMP atau SMA tidak ingin 

melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Kemudian hal inilah yang dapat 

menyebabkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sehingga 
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mereka memilih untuk bekerja sebagai petani. Jika seseorang memiliki pekerjaan 

yang hasil pendapatannya rendah, maka tingkat pendidikannya juga rendah, dan 

sebaliknya jika memiliki pekerjaan yang hasil pendapatannya tinggi, maka tingkat 

pendidikannya juga tinggi. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data monografi, 

dari tingkat pendidikan Desa Kaliwenang pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: 

Tabel: 4.4 Jumlah tingkat pendidikan Desa Kaliwang 

No Tingkat Pendidikan 

Penduduk 

Jumlah Presentase 

1. Taman Kanak-kanak 92 orang 6,7% 

2. Sekolah Dasar 245 orang 17,8% 

3. SMP/SLTP 385 orang 27,9% 

4. SMA/SLTA 308 orang 22,3% 

5. Akademi/D1-D3 15 orang 1% 

6. Sarjana (S1-S3) 78 orang 5,7% 

7. Madrasah 256 orang 18,6% 

 Total 1.379 orang 100% 

Sumber: Data Monografi Desa Kaliwenang 2014 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa 

Kaliwenang memiliki beberapa sarana tingkat pendidikan yang dimulai dari  

Taman Kanak-kanak (TK) hingga tingkat pendidikan sekolah dasar dan sederajat. 

Latar belakang tingkat pendidikan seseorang dapat berpengaruh dengan pola pikir 

setiap orang. Cara berbicara, berperilakunya dapat dilihat dan dapat dibedakan. 

Orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi tentu akan berbeda. 

Orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi pengetahuannya akan lebih 

luas dan dapat menerima perubahan yang baru. Sedangkan orang berpendidikan 

rendah tersebut akan sulit untuk menerima perubahan yang akan datang.  
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Berdasarkan dari tabel 4.4 yang menunjukkan bahwa pendidikan di Desa 

Kaliwenang mulai dari TK (Taman Kanak-kanak) sebanyak 92 orang atau sebesar 

6,7%,  tingkat pendidikan SD (Sekolah Dasar) sebanyak 245 orang atau sebesar 

17,8%, tingkat pendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama) sebanyak 385 

orang atau sebesar 27,9%, tingkat pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) 

sebanyak 308 orang atau sebesar 22,3%, tingkat pendidikan Akademi D1-D3 

sebanyak 15 orang, atau 1%, tingkat pendidikan Sarjana S1-S3 sebanyak 78 orang 

atau sebesar 5,7%, dan yang terkahir pendidikan Madrasah atau pondok pesantren 

sebanyak 256 orang atau sebesar 18,6%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa 

tingkat pendidikan yang paling banyak  terdapat 385 orang atau sebesar 27,9% 

yang pendidikan terakhirnya hanya tingkat SMP, dengan pendidikan terakhir SMP 

maka banyak penduduk Desa Kaliwenang yang memilih untuk bekerja sebagai 

petani. Masyarakat di Desa Kaliwenang tidak dapat mengenyam pendidikan yang 

lebih tinggi disebabkan karena mengalami kesulitan ekonomi, sehingga memilih 

untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Berdasarkan tabel 4.4 jumlah pendidikan di Desa Kaliwenang yang paling banyak 

adalah lulusan SD dan SMP, hal ini yang membuat perekonomian semakin 

melemah.  
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c. Gambaran Umum Masyarakat Desa Kaliwenang 

Desa  Kaliwenang merupakan sebuah Desa yang bertempat tinggal jauh dari 

Kota keramaian dapat dikatakan daerah terpencil. Mayoritas masyarakat Desa 

Kaliwenang bekerja sebagai petani, yang penghasilanya tidak menentu tergantung 

pada kondisi alam. Dapat kita ketahui kegiatan dalam pertanian itu sendiri, 

tampaknya petani dan keluarganya tidak harus terus menerus berada dilahan 

pertaniannya. Dalam masa-masa tertentu, terutama setelah tahap penanaman 

selesai, mereka mempunyai banyak waktu luang karena masa-masa seperti itu 

biasanya mereka hanya sekali-kali pergi kelahan pertaniannya. Dengan demikian, 

mereka mempunyai waktu yang dapat digunakan mengerjakan pekerjaan yang 

lain sektor pertanian sebagai mata pencaharian tambahan atau sampingan. 

Masyarakat Desa Kaliwenang, selain bekerja petani mereka juga memiliki 

pekerjaan sampingan yaitu sebagai buruh proyek. Hal ini dilakukan untuk 

mengurangi beban keluarga yang semakin hari semakin bertambah. Namun 

dengan adanya bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hal seperti ini 

dapat dihindari dengan bantuan yang diberikan berupa hewan. Program PS-KAT 

ini diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan warga komunitas adat 

terpencil melalui Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama. 

Bukan hanya itu saja pemerintah  juga menginginkan agar semua masyarakatnya 

dapat meningkatkan kemampuan dan mencapai kesejahteraan sosial. 
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d. Program Penanganan Fakir Miskin Melalui Kegiatan Pemberdayaan 

Sosial Komunitas Adat Terpencil 

Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo terbagi menjadi 9 Desa. 

Kecamatan Tanggungharjo mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah berupa hewan yang kemudian dibudidayakan. Desa Kaliwenang adalah 

Desa bagian dari Kecamatan Tanggungharjo, Desa Kaliwenang merupakan Desa 

satu-satunya di Kecamatan Tanggungharjo yang memperoleh bantuan dari 

Pemerintah, kebanyakan masyarakat di Desa ini masih sangat membutuhan 

bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Desa Kaliwenang terbagi menjadi 

19 RT dan 3 RW. Desa Kaliwenang mendapat bantuan sejak tahun 2013 dan 

sampai sekarang ini masih berjalan dengan baik. 

Desa Kaliwenang selalu berinteraksi dengan program PS-KAT yang utama 

adalah masyarakat penerima manfaat, ketua kelompok yang dipimpin oleh 

masyarakat Desa Kaliwenang, penanggung jawab program PS-KAT yang diwakili 

dari Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Dinas Perternakan yang ikut 

berpartisipasi dalam pelaksanaan program PS-KAT ini. 

Pelaksanaan program penanganan fakir miskin melalui kegiatan 

Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-KAT) Di Desa Kaliwenang 

Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan dapat digambarkan dengan 

bagan sebagai berikut: 
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Gambar: 4.1 Struktur Pelaksanaan Program PS-KAT Kabupaten 

Grobogan. 

 

Dilihat dari bagan 4.1 beserta hasil wawancara dengan satuan kerja 

pemerintah kabupaten pada tanggal 28 juli 20015 dan hasil observasi bahwa 

pelaksanaan program PS-KAT di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo 

Kabupaten Grobogan pada awal pelaksanaan penyaluran program PS-KAT berupa 

uang yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah 

Kabupaten Grobogan akan tetapi Pemerintah Kabupaten tidak menerima 

langsung, yang menerima adalah pihak ke III yang dipercaya oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah atau disebut juga dengan Rekanan (pemborong). Setelah itu 

pihak ketiga membelikan hewan dari anggaran APBD Provinsi Sebesar Rp 64 juta 

dan pelaksanaan tersebut diawasi dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Grobogan. Program PS-KAT 

ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan penghidupannya baik jasmani, 

rohani dan sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan dengan 

Dinas Provinsi Jawa Tengah 

Pihak Ketiga (Rekanan atau 

Pemborong) 

Dinas Sosial 

Kabupaten 

Grobogan 

Pemerintahan 

Desa Kaliwenang 
Masyarakat Penerima 

Manfaat 
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mempertimbangkan adat istiadat setempat dan bukan itu saja hal ini juga 

bertujuan untuk meningkatkan pendapatan warga KAT melalui UEP-KUBE.  

Program PS-KAT ini disamping diawasi oleh Pemerintah Kabupaten 

Grobogan juga dipertanggungjawabkan oleh Masyarakat Desa Kaliwenang 

tepatnya yaitu Kepala Desa sebagai seseorang yang memimpin dan 

bertanggungjawab di Desa Kaliwenang. Hal ini sangat berpengaruh dengan 

jalannya program PS-KAT tersebut, tanpa adanya kerjasama yang baik tidak akan 

berjalan dengan lancar maka dari itu pentingnya kerjasama agar sesuatu yang 

diinginkan oleh semua masyarakat Desa Kaliwenang terwujudkan yaitu 

merasakan kesejahteraan. Bantuan yang diberikan berupa hewan, hal ini sesuai 

dengan permintaan masyarakat setempat, bantuan yang diberikan sangat 

membantu masyarakat Desa Kaliwenang karena kebanyakan masyarakat Desa 

Kaliwenang adalah orang yang tidak mampu maka dari itu sangat membutuhkan 

bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat. Oleh 

karena itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan sebuah program yang 

ditujukan pada masyarakat yang tidak mampu yaitu Program penanggulangan 

Kemiskinan yang salah satunya program PS-KAT ini. Program ini tepatnya 

ditujukan pada masyarakat miskin yang keberadaannya di daerah terpencil, 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga perlu mengetahui bukan hanya masyarakat 

perkotaan saja yang perlu di perhatikan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

seharusnya melakukan pemantauan juga di daerah-daerah yang terpencil karena 

daerah-daerah seperti inilah yang perlu diperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. 

Pelaksanaan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil ini sudah berjalan 
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dengan baik, sasaran yang ditujupun juga sudah memenuhi persyaratan dari 

jalannya program PS-KAT ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

perubahan peningkatan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil di Desa 

Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo, hal ini terbukti dengan peningkatan 

perubahan pendapatan perekonomian yang semakin membaik dan mampu 

menumbuhkan kesejahteraan sosial. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori 

Dollar and Kraay (dalam Maipita, 2014:62) pengurangan kemiskinan akan 

semakin cepat terjadi di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan pendapatan 

rata-rata yang lebih tinggi dan tingkat kesenjangan yang rendah. Pendapat ini juga 

sependapat dengan teori Klassen (dalam Maipita, 2014:62) penelitian kebijakan 

menunjukkan bahwa laju pengurangan kemiskinan sangat bergantung pada tingkat 

pendapatan rata-rata, kondisi awal dari ketimpangan, dan tingkat perubahan dari 

tingkat ketimpangan tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan 

sangat berpengaruh dalam perubahan pada tingkat kemiskinan.  

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan sebuah program yang 

dinamakan program PS-KAT hal ini sangat membantu sekali perekonomian 

masyarakat Desa Kaliwenang. Bantuan yang diberikan berupa hewan yang 

berjumlah 8 ekor kambing dan 16 ekor sapi, hewan ini diangkut dengan truk ke 

Kecamatan Tanggungharjo tepatnya di Desa Kaliwenang. Hewan tersebut oleh 

Pemerintah Kabupaten Grobogan diserahkan ke Desa Kaliwenang yang diterima 

oleh masyarakatnya langsung, yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi terlebih 

dahulu, yang masuk dalam kriteria calon penerima manfaat atau penerima 

bantuan. Sebelum pada calon penerima manfaat terlebih dahulu sasaran dari 
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program pemeberdayaan komunitas adat terpencil adalah masyarakat yang 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogeny. 

2. Terpencil secara geografis dan sosial budaya dengan masyarakat yang 

lebih luas. 

3. Terbatasnya akses pelayanan sosial dasar, ekonomi dan politik. 

Sedangkan kriteria calon penerima manfaat diantaranya sebagai berikut: 

1. Berpenghasilan rendah atau berada dibawah garis kemiskinan dan sangat 

miskin yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan 

berdasarkan standar Badan Pusat Statistik. 

2. Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti: 

Zakat atau beras untuk orang miskin atau santunan sosial. 

3. Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per 

tahun, hanya mampu memiliki 1 (satu) stel pakaian lengkap per tahun. 

4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika salah satu anggota keluarganya 

ada yang sakit. 

5. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anaknya. 

6. Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual 

untuk membiayai kebutuhan hidup selama 3 (tiga) bulan atau 2 (dua) kali 

batas garis sangat miskin. 

7. Tinggal dirumah tidak layak huni. 

8. Sulit memperoleh air bersih  
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9. Keluarga miskin (laki-laki atau perempuan) usia produktif antara 18 s/d 59 

tahun dibuktikan dengan surat Keterangan miskin dari kepala desa. 

10. Sudah menikah 

11. Sehat jasmani dan rohani 

12. Berdomisili di desa yang telah ditetapkan 

13. Mempunyai tanggungan keluarga 

14. Mempunyai embrio UEP 

15. Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk hidup mandiri, dalam rangka 

memperbaiki taraf kesejahteraan sosialnya serta dapat mengembangkan 

usaha melalui KUBE. 

Kriteria inilah yang menjadi sasaran calon penerima manfaat. Sebelum 

menentukan calon penerima manfaat, terlebih dahulu dilakukan verifikasi calon 

penerima manfaat pelaksanaannya dilakukan oleh petugas dari Dinas Sosial 

Provinsi Jawa Tengah dengan didampingi petugas dari Dinas atau Instansi Sosial 

Kabupaten Grobogan. Tahapan kegiatan seleksi dilakukan oleh koordinasi dengan 

Dinas atau Instansi Sosial Kabupaten, Kepala Desa, TKSK dan PSM. Bukan 

hanya itu saja wawancara dengan calon penerima manfaat juga sangat penting 

apalagi berkunjung kerumah untuk memperoleh informasi dari calon penerima 

manfaat. Hal ini dilakukan agar dapat menentukan calon penerima manfaat yang 

sesuai dengan hasil verifikasi. Calon penerima manfaat hasil seleksi yang terpilih 

diharapkan mengajukan usulan bantuan UEP, KUBE kepada kepala dinas atau 

instansi sosial Kabupaten setempat. Calon penerima manfaatpun perlu adanya 
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motivasi agar membangkitkan semangat dalam pengelolaan bantuan UEP dengan 

prinsip 3T (Tumonjo, Tumangkar dan Tumimbal).  

Program ini sudah berjalan sejak tahun 2013 dan sampai saat ini masih 

berjalan dengan baik. Program PS-KAT ini juga sering dipantau oleh Pemerintah 

Kabupaten melalui komunikasi lewat telepon, bukan hanya itu saja setiap 3 bulan 

sekali juga dilakukan pemantauan dengan terjun langsung kepada masyarakat 

Desa Kaliwenang. Dalam kegaiatan ini juga ada pembinaan kelompok dengan 

maksud untuk mengetahui sejauh mana bantuan yang telah diberikan dapat 

dikembangkan melalui KUBE, adapun tujuan dari pembinaan kelompok ini 

adalah mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan kegiatan KUBE, 

yang berkaitan dengan dukungan dan hambatan pelaksanaan serta dengan rencana 

yang telah ditetapkan. 

e. Implementasi Program Penanganan Fakir Miskin melalui 

Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-KAT) 

Dalam implementasi program PS-KAT di Desa Kaliwenang Kecamatan 

Tanggungharjo Kabupaten Grobogan ini akan membahas tentang Pelaksanaan 

Program Penanganan Fakir Miskin melalui kegiatan Pemberdayaan Sosial 

Komunitas Adat Terpencil (PS-KAT) di Desa Kaliwenang Kecamatan 

Tanggungharjo Kabupaten Grobogan dan Kendala apa saja yang dihadapi oleh 

Pemerintah daerah Kabupaten Grobogan dalam pemberdayaan sosial komunitas 

adat terpencil selama ini. 

Implementasi program PS-KAT ini tidak hanya dilaksanakan di Kecamatan 

Tanggungharjo tepatnya di Desa Kaliwenang saja. Adapun di Kecamatan lain 

seperti Kecamatan Karangrayung, di Kecamatan Karangrayung sudah ada dua 
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Desa yang memperoleh bantuan PS-KAT akan tetapi baru satu Desa saja yang 

berjalan sedangkan Desa yang satunya baru mau berjalan dan tinggal menunggu 

pencairan Dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun Desa yang 

mendapatkan bantuan yaitu Desa Temurejo dan Desa Nampu. Di Desa Temurejo 

Program PS-KAT ini sudah berjalan sejak tahun 2013 hampir bersamaan dengan 

Desa Kaliwenang hanya berbeda beberapa bulan saja. Bantuan yang diberikan 

hampir sama seperti di desa-desa lainnya  yaitu berupa kambing dan sapi sesuai 

dengan permintaan warga sekitar. Namun di Desa Temurejo masyarakatnya 

memilih bantuannya hanya berupa kambing yang setiap satu kelompoknya 

memperoleh 10 ekor kambing dengan anggota 10 orang. Hal ini sangat berbeda 

dengan di Desa Kaliwenang, di Desa Kaliwenang setiap satu kelompok 

memperoleh bantuan berupa 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing dan setiap 

anggotanya terdiri dari 10 orang hal ini sesuai permintaan dari masyarakat 

tersebut. Bantuan yang berupa sapi kemudian dijual dan ditukarkan menjadi 

kambing selanjutnya dibagikan pada setiap anggota kelompok. Setiap anggota 

kelompok memperoleh 1 ekor kambing yang diharapkan Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah dapat berkembang menjadi lebih banyak dan mampu membantu 

perekonomian masyarakat Desa Kaliwenang. Adapun disetiap kelompok memiliki 

nama kelompok yang berbeda-beda seperti KUBE KAT “SUMBER REJEKI”, 

KUBE KAT “REKSO MULYO”, KUBE KAT “SEJAHTERA” dan KUBE KAT 

“SUBUR MAKMUR” hal ini sama semua dengan desa-desa yang mendapat 

bantuan Program PS-KAT.  
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Implementasi program PS-KAT ini sudah benar-benar dirasakan oleh 

masyarakat Desa Kaliwenang, hal ini terbukti dengan perubahan pendapatan 

masyarakat yang memperoleh bantuan tersebut. Yang semulanya masih bingung 

ketika akan membayar uang sekolah dengan pemberian bantuan ini masyarakat 

sedikit lega dan tidak bingung untuk mencari uang. Tidak hanya itu saja ketika 

saudara ada yang sakit dengan adanya bantuan tersebut masyarakat dapat 

membiayai saudara ataupun keluarganya yang sakit itu. Program PS-KAT ini 

diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan agar dapat mengurangi masyarakat 

yang miskin yang masih perlu perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

maupun Pemerintah Pusat. Setelah program PS-KAT ini sudah berjalan dengan 

baik diharapkan dapat digulirkan kembali kepada warga sekitar yang kurang 

mampu, program ini akan terus berjalan seperti ini hingga masyarakat Desa 

Kaliwenang merasakan kesejahteraan bersama. Program ini tidak akan berjalan 

dengan baik tanpa adanya gotong-royong bersama. Dalam kegiatan program PS-

KAT kebersamaan sangatlah penting untuk kemajuan hidup, maka dari itu 

program ini memerlukan kekompakan bersama tanpa adanya kekompakan dan 

gotongroyong program ini tidak akan berjalan dengan baik. 

Pelaksanaan Program PS-KAT ini sudah dikatakan berhasil karena dapat 

memberikan tingkat perubahan pada warga miskin yang ada di Desa kaliwenang. 

Perubahan terlihat pada jumlah penduduk yang sebelumnya 496 kepala keluarga, 

dan setelah mendapat bantuan program PS-KAT jumlah penduduk Desa 

Kaliwenang menjadi 146 kepala keluarga. Data ini didapat dari pengurus 

kelurahan, data yang diberikan sebelum pelaksanaan program PS-KAT pada tahun 
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2011 dan sesudah pelaksanaan program PS-KAT baru dilakukan pendataan 1 kali 

yang hasilnya tidak mengecewakan, walaupun perubahan tidak begitu banyak 

setidaknya dengan program PS-KAT tersebut dapat mengurangi jumlah penduduk 

miskin yang ada di Desa Kaliwenang.  

Dapat dilihat bahwa dalam implementasi program PS-KAT Desa 

Kaliwenang sudah dapat melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. Hanya saja dalam pelaksanaan program PS-KAT sering 

salah dari sebagian masyarakat Desa Kaliwenang kurang kesadaran masyarakat 

dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan dari program PS-KAT terkadang 

sering digunakan untuk kebutuhan yang tidak dapat dimanfaatkan dan 

dikembangkan untuk menambah pendapatan demi kesejahteraan mereka, 

melainkan untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak membuahkan hasil yang 

bermanfaat. Melalui program pemberdayaan komunitas adat terpencil diharapkan 

ada peningkatan kesejahteran sosial warga setelah pelaksanaan program tersebut. 

Kesejahteraan sosial dalam artian sangat luas mencakup berbagai tindakan yang 

dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup lebih baik. Taraf kehidupan yang 

lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut 

memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual. 

2. Pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin Melalui Kegiatan 

Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-KAT) di Desa 

Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. 

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo 

Kabupaten Grobogan terhadap pelaksanaan program (PS-KAT) yang menjalankan 

adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan dibantu  oleh petugas dari Dinas 
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atau Instansi Sosial Kabupaten. Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung 

jawab dari pihak Dinas Sosial pada tanggal 28 juli 2015 pukul 09:35. Pemerintah 

Dinas Sosial telah menunjuk salah satu pegawainya untuk bertanggungjawab pada 

Program PS-KAT di Desa kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten 

Grobogan. Yang bertanggungjawab dalam kegiatan ini adalah Suharyono (52 

tahun). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Suharyono menjelaskan 

mengenai program PS-KAT beliau mengungkapkan bahwa. 

“ … program ini sangat membantu mbak, terutama pada masyarakat yang 

tidak mampu seperti di Desa Kaliwenang. Masyarakat Desa Kaliwenang 

kebanyakan bekerja sebagai petani jadi penghasilan tidak tetap. Oleh sebab 

itu dengan adanya program ini setidaknya membantu mengurangi beban 

berat masyarakat Desa Kaliwenang. Program ini ” 

Pernyataan dari bapak suharyono menunjukkan bahwa program PS-KAT ini 

sangat berdampak positif dan juga sangat membantu perekonomian masyarakat 

Desa Kaliwenang. Hal ini juga mendapat respon baik oleh masyarakat setempat. 

Sebelum program ini dilaksanakan diadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa 

Kaliwenang. Pihak Dinas Sosial memberikan sosialisasi mengenai program PS-

KAT selanjutnya pihak Dinas Sosial juga menjelaskan mengenai apa itu PS-KAT. 

Masyarakat sangat antusias mengikuti sosialisasi program PS-KAT ini. Dalam 

program PS-KAT ini masyarakat sangat berterimakasih karena dapat 

meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Berdasarkan hasil wawancara 

pada tanggal 3 agustus 2015 jam 09:05. Pernyataan ini juga diungkapkan oleh 

salah satu warga Desa Kaliwenang yang memperoleh bantuan dari program PS-

KAT. Seperti bapak Musodik, beliau mengungkapkan program PS-KAT adalah 
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“ … program PS-KAT ini sangat bagus mbak, program ini sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat Desa Kaliwenang. Hal ini diperlukan karena 

masyarakat di Desa Kaliwenang ini masih banyak masyarakat yang miskin.” 

Pernyataan dari bapak Musodik mengungkapkan bahwa program ini sangat 

bagus dan juga sangat membantu perekonomian masyarakat Desa Kaliwenang. 

Hal lain juga diungkapkan oleh bapak Musodik seperti pemahaman mengenai 

program PS-KAT bapak Musodik mengungkapakan bahwa program PS-KAT 

adalah 

“ program yang membantu masyarakat miskin dengan bentuk pemberdayaan 

ternak dalam rangka meningkatkan pendapatan orang miskin.”  

Pernyataan ini diungkapkan bapak Musodik pada tanggal 03 Agustus 2015, 

beliau juga menyampaikan sebagian besar program ini sudah tepat sasaran sesuai 

dengan sasaran yang diharapkan oleh program PS-KAT. Sebelum menyeleksi 

calon penerima manfaat, pemerintah kabupaten memberikan sosialisasi mengenai 

program PS-KAT, masyarakat sangat antusias mendengarkan sosialisasi tersebut. 

Sosialisasi diadakan di kelurahan Desa Kaliwenang. Selanjutnya setelah diberikan 

sosialisasi kemudian diadakan seleksi bagi calon penerima manfaat. Tahapan 

kegiatan seleksi koordinasi dengan Dinas atau Instansi Sosial Kabupaten, Kepala 

Desa, TKSK dan PSM. Dalam melakukan seleksi calon penerima manfaat juga 

dilakukan wawancara dengan calon penerima manfaat melalui kunjungan 

kerumah untuk memperoleh informasi dari calon penerima manfaat. Dalam 

pelaksanaan program PS-KAT yang identik dengan pemberdayaan hewan, maka 

program ini dibantu dengan Dinas Peternakan yang sangat mempengaruhi 

jalannya program PS-KAT. Masyarakat Desa Kaliwenang sangat memerlukan 

informasi mengenai bagaimana cara yang baik untuk merawat hewan agar tidak 
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mudah sakit dan dapat berkembangbiak dengan baik. Masyarakat Desa 

Kaliwenang yang mayoritas berpendidikan SLTP masih belum banyak 

mengetahui informasi mengenai ternak kambing, maka dari itu perlu adanya 

sosialisasi dari pihak Dinas Pertenakan untuk memberikan informasi mengenai 

segala sesuatu mengenai cara pengembangbiakan hewan. Informasi mengenai 

pengembangbiakan hewan diberikan setiap melakukan pemantauan setidaknya 

dilakukan 3 bulan sekali bersamaan dengan pemantauan dari pihak Dinas Sosial 

Kabupaten Grobogan. 

Adapun kegiatan lain dalam program PS-KAT ini seperti kegiatan 

pembinaan kelompok  masyarakat penerima bantuan yang dilaksanakan pada 

tanggal 29 Juli 2015 pukul 09:00 WIB. Dalam kegiatan ini masyarakat Desa 

Kaliwenang yang menjadi Penerima manfaat berkumpul jadi satu dibalai Desa 

Kaliwenang. Semua berkumpul untuk saling bertukar fikiran mengenai masalah 

apa yang dihadapi dan bagaimana perkembangan hewannya dapat dilihat 

kegiatannya sebagai berikut. 
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Sumber : Dokumentasi Peneliti 

Gambar 4. 2 Pembinaan kelompok PS-KAT di Desa Kaliwenang 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembinaan kelompok 

itu sangat penting bagi masyarakat Penerima manfaat di Desa Kaliwenang, 

sehingga Pemerintah Kabupaten Grobogan mengadakan pembinaan di Desa 

Kaliwenang. Pembinaan ini diberikan dengan tujuan untuk menambah 

pengetahuan dan informasi bagi masyarakat Desa Kaliwenang mengenai cara-cara 

mengembangbiakan hewan. Bukan hanya itu saja dengan adanya pembinaan ini 

memberikan kesempatan bagi masyarakat menyampaikan segala kendala yang 

dihadapi dan saling bertukar fikiran dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan. 
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3. Kendala apa saja yang di hadapi oleh masyarakat Desa Kaliwenang 

dan Pemerintah Daerah kabupaten Grobogan dalam Pemberdayaan 

Sosial Komunitas Adat Terpencil selama ini.  

Dalam menjalankan suatu program pasti memiliki beberapa kendala, 

tidaklah mungkin suatu program berjalan dengan baik tanpa ada kendala 

sedikitpun. Adapun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam pelaksanaan 

Program PS-KAT di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten 

Grobogan. Adapun kendalanya sebagai berikut: 

a. Kendala Eksternal 

Kendala Eksternal yang ada dalam program Pemberdayaan Sosial 

Komunitas Adat Terpencil yang dilaksanakan di Desa Kaliwenang Kecamatan 

Tanggungharjo yaitu adanya faktor kecemburuan masyarakat yang satu dengan 

masyarakat lainnya. Seperti halnya diungkapkan oleh bapak Suharyono pada saat 

wawancara 28 juli 2015 di Dinas Kabupaten Grobogan, Beliau mengungkapkan 

sebagai berikut. 

“ iya ada mbak, kebanyakan faktor yang menghambat yaitu adanya faktor 

kecemburuan atau keirian antara masyarakat yang dapat bantuan dengan 

masyarakat yang tidak dapat bantuan. Masyarakat yang tidak mendapat, 

mereka berpandangan kenapa yang dapat harus orang lain  padahal saya 

(masyarakat yang tidak dapat bantuan) seharusnya juga pantas untuk 

mendapatkan bantuan itu. Terkadang orang yang sudah mampupun (kaya) 

ingin mendapat bantuan mbak hal ini juga terjadi di Desa Kaliwenang.”  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak 

Suharyono dapat dijelaskan bahwa dalam suatu pelaksanaan program pasti ada 

hambatan yang akan terjadi, baik hambatan yang terjadi eksternal atau hambatan 

yang terjadi pada masyarakat sangatlah berbeda dengan apa yang dirasakan oleh 

pihak dalam atau pihak yang memberikan bantuan. Pernyataan ini diungkapkan 

oleh Bapak Suharyono setelah mendapat pengaduan oleh salah satu masyarakat 
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yang memperoleh bantuan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan ungkapan 

masyarakat di Desa Kaliwenang. Seperti diungkapkan oleh bapak Musodik pada 

saat wawancara pada tanggal 3 Agustus 2015 pukul 08.10 WIB di Desa 

Kaliwenang beliau mengungkapkan sebagai berikut: 

“ ya ada mbak sedikit kendala pada masyarakat yang tidak memperoleh 

bantuan, mereka berpandangan bahwa kenapa harus orang yang tidak 

mampu saja yang dapat bantuan dan orang yang seperti saya ini tidak dapat 

bantuan. Dengan kata lain mereka yang tidak dapat bantuan memiliki rasa iri 

pada masyarakat yang memperoleh bantuan.”  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak 

Musodik dapat dijelaskan bahwa dalam suatu pelaksanaan program pasti ada 

hambatan yang akan terjadi. Hambatan yang terjadi baik eksternal atau yang 

terjadi pada masyarakat. Ungkapan yang disampaikan oleh bapak Musodik 

merupakan hambatan yang terjadi di masyarakat, yang belum ada tindakan apa-

apa dari Pemerintahan Kabupaten Grobogan. 

b. Kendala Internal 

Hambatan internal dapat dilihat dari tingkat keberhasilan suatu Program 

yang sudah dijalankan dan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat 

Desa Kaliwenang. Namun disayangkan juga dalam pelaksanaan program ini 

masih banyak hambatan dari dalam, terutama pada informasi mengenai menjaga, 

merawat hewan dengan baik dan anggaran yang sangat minim. Seperti di 

ungkapkan  Bapak Suharyono saat wawancara pada tanggal 28 juli 2015 pukul 

09.35 sebagai berikut. 
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“ …hal yang sangat disayangkan ya itu mbak, kurangnya pengetahuan 

mengenai cara merawat hewan dengan baik, agar tidak mudah terserang 

penyakit. Hal ini juga membingungkan pihak Dinas Kabupaten, apa yang 

bisa dilakukan pihak Dinas kabupaten mbak. Pihak Dinas juga tidak 

memiliki biaya untuk melakukan sosialisasi untuk mengundang pihak Dinas 

Peternakan, kemungkinan bisa ya hanya sekali dua kali mbak, itupun ketika 

ada anggaran tersisa. Maka dari itu pihak Dinas Kabupaten Grobogan 

berusaha mengajukan Proposal meminta anggaran untuk mengadakan 

sosialisasi.” 

Berikut penjelasan bapak Suharyono mengenai masalah yang dialami oleh 

pihak Dinas Sosial. Tidak jauh berbeda dengan ungkapan masyarakat di Desa 

Kaliwenang. Seperti diungkapkan oleh bapak Djarwo pada saat wawancara pada 

tanggal 28 Juli 2015 pukul 09.45 WIB di Dinas Kabupaten beliau 

mengungkapkan sebagai berikut:  

“.....Saya kira anggaran ya mbak. Kalau dikelurahan suruh mensosialisasikan 

tapi kalau tidak ada anggarannya kan susah mbak, kalau kita mengundang 

orang pasti kita harus memberikan snack atau minum mbak. Sedangkan 

anggaran dari Dinas Kabupaten sangat minim.” 

Maka dari itu pentingnya sosialisasi bagi masyarakat untuk memperoleh 

informasi-informasi mengenai cara mengembangbiakan peternakan hewan 

sangatlah penting, bukan hanya itu saja anggaran yang mencukupi segala 

sesuatunya juga sangat dibutuhkan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Grobogan 

selaku pembantu jalannya program PS-KAT di Desa Kaliwenang Kecamatan 

Tanggungharjo. Keseimbangan antara keduanya menjadi tingkat keberhasilan 

program PS-KAT, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga 

Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk menumbuhkan kemampuan, semangat 

untuk memperbaiki diri dan mencapai Kesejahteraan Sosial. 
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B. Pembahasan 

1. Pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin Melalui Kegiatan 

Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (PS-KAT) di Desa 

Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dapat disimpulkan 

pelaksanaan program penanganan fakir miskin melalui kegiatan pemberdayaan 

komunitas adat terpencil sudah berjalan dengan baik dan masyarakat yang 

memperoleh merasa senang dengan adanya program PS-KAT ini karena sangat 

membantu perekonomian, menumbuhkan rasa kesadaran diri untuk bekerja lebih 

baik, menumbuhkan rasa kekeluargaan dan rasa gotong royong kepada seluruh 

masyarakat Desa Kaliwenang terutama pada masyarakat yang tidak mampu. 

Program ini diberikan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat penerima 

manfaat agar dapat meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan sosial dan 

meningkatkan pendapatan warga Komunitas Adat Terpencil melalui Usaha 

Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama, bukan hanya itu saja 

pemberdayaan komunitas adat terpencil juga bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan sosial dasar warga KAT meliputi pemenuhan kebutuhan sarana dan 

prasarana infrastruktur sederhana, pendidikan, seni dan budaya. 

Hasil penelitian tersebut didukung oleh teori yang dikemukakan oleh 

Isdjoyo (2010:98) berpandangan bahwa pentingnya kesadaran diri, sikap ingin 

berubah dan memiliki motifasi bekerja keras maka kemiskinan tidak akan terjadi 

pada seseorang yang memiliki pandangan hidup lebih luas. 

Hal tersebut sependapat dengan hasil penelitian mengenai Kajian-kajian 

konseptual tentang pemberdayaan menyajikan banyak indikator keberdayaan. 
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Empat di antaranya menyangkut derajad keberdayaan didukung oleh teori yang 

dikemukakan Soeharto (dalam Firmansyah, 2012:174), yakni sebagai berikut: 

e. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (power to). 

f. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses 

(power within). 

g. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (power over). 

h. Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas (power with) 

Maka dari itu pentingnya pemberdayaan sebagai pencapaian kesejahteraan 

sosial yang dilakukan melalui kegiatan kesadaran dan keinginan untuk berubah 

serta kemampuan kerjasama akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan 

masyarakat Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo.  

Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangatlah 

bermanfaat dan sangat di butuhkan oleh masyarakat Desa Kaliwenang karena 

penghasilan yang didapat dari hasil pertanian tidak mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Maka dari itu dengan adanya program pemberdayaan ini 

penghasilan yang diperoleh masyarakat Desa Kaliwenang meningkat drastis, yang 

semulanya belum bisa menyekolahkan anaknya, dengan adanya program 

Pemberdayaan tersebut sekarang sudah bisa menyekolahkan anaknya walaupun 

hanya mampu sampai tingkat SLTP.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan melalui wawancara 

kepada informan, Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil sangat 

membantu masyarakat miskin dalam bentuk pemberdayaan ternak dalam rangka 

meningkatkan pendapatan orang miskin. Hal ini sependapat dengan penelitian 
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kebijakan pemberdayaan yang di dukung oleh teori Agus Surjono dan Trilaksono 

Nugroho (dalam Litaniawan, 2014:26-27) mengatakan bahwa: Pada dasarnya, 

pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat 

(khususnya yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan) 

didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan 

mereka. 

Pernyataan tersebut sependapat dengan penelitian ketercapaian indikator 

keberdayaan yang didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Nasdian (dalam 

Firmansyah, 2012:172) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengandung dua 

elemen pokok yakni kemandirian dan partisipasi. Dalam konteks ini, yang 

berorientasi memperkuat kelembagaan komunitas, maka pemberdayaan warga 

komunitas merupakan tahap awal untuk menuju kepada partisipasi warga 

komunitas (empowerment is road to participation) khususnya dalam proses 

pengambilan keputusan untuk menumbuhkan kemandirian komunitas. Partisipasi 

adalah proses inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara 

berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan 

mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Oleh sebab 

itu adanya program PS-KAT ini membantu memecahkan masalah yang sedang 

dialami oleh masyarkat Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo yaitu 

minimnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan ketercapainya 

kesejahteraan sosial. 
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Berdasarkan penjelasan tersebut juga memiliki kesamaan pemikiran yaitu 

Anwas (2013:48) berpandangan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan 

bentuk dari pembangunan yang berpusat pada manusia. Pemberdayaan 

masyarakat juga merupakan bentuk pembangunan yang direncanakan, sesuai 

dengan potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan ditujukan 

agar masyarakat mampu berdaya, memiliki daya saing, dan  menuju kemandirian.  

2. Kendala apa saja yang di hadapi oleh masyarakaat Desa Kaliwenang 

dan Pemerintah Daerah kabupaten Grobogan dalam Pemberdayaan 

Sosial Komunitas Adat Terpencil selama ini. 

Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menjalankan 

Implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan 

tepatnya di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo mengalami kesulitan 

atau hambatan. Hambatan yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Grobogan 

mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan yang telah diinginkan  oleh 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pemberdayaan masyarakat miskin. 

Program ini dilaksanakan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan masyarakat 

melalui pemberdayaan. Pemberdayaan yang diberikan dalam program ini berupa 

pemberdayaan hewan. Hal ini diberikan oleh pemerintah agar masyarakat dapat 

menumbuhkan sikap kemauan untuk berubah menjadi lebih maju dengan 

keterampilan dirinya sendiri melalui usahanya dalam memberdayakan hewan 

yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya 

program ini masyarakat dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 

setiap harinya. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukakan di lapangan, terdapat dua 

faktor penghambat dari pelaksanaan program pemberdayaan komunitas adat 

terpencil di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo. Terdapat dua faktor 

penghambat meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa 

kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam 

rangka menjalankan program pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil. 

Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangatlah minim 

maka dari itu pelaksanaan program ini tidak dapat berjalan sesuai dengan hasil 

yang diinginkan. Namun dengan adanya anggaran yang sangat minim Pemerintah 

Kabupaten Grobogan berusaha untuk memohon untuk meminta anggaran lagi 

kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mengajukan proposal-proposal 

yang berkaitan dengan jalannya program penanggulangan kemiskinan, melalui 

kegiatan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil. 

Limitnya anggaran dan kurang terpenuhi sarana membuat masyarakat selalu 

mengeluh pada Pemerintah Kabupaten Grobogan karena masyarakat tidak begitu 

paham mengenai informasi mengenai cara mengembangbiakkan hewan agar 

tumbuh berkembang dengan baik dan dapat berkembangbiak menjadi banyak. Hal 

ini yang dirasakan oleh masyarakat Desa Kaliwenang sampai saat ini. 

Selanjutnya faktor eksternal penghambat pelaksanaan program 

pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil yaitu adanya kecemburuan antara 

masyarakat yang memperoleh bantuan dan juga masyarakat yang tidak 

memperoleh bantuan, informasi ini didapat ketika peneliti melakukan penelitian di 

Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo yang telah disampaikan oleh salah 
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satu warga yang mendapat bantuan dari program PS-KAT. Pelaksanaan program 

ini masih perlu diperbaiki lagi agar apa yang menjadi tujuan dari program ini 

tercapai dengan baik. Bukan hanya itu saja faktor keirian juga menyelimuti 

jalannya program pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil ini, perasaan iri 

itu tidak langsung diungkapkan akan tetapi diperlihatkan dengan sikapnya yang 

tidak baik. Perbuatan seperti itu membuat masyarakat yang memperoleh bantuan 

resah akan sikap masyarakat yang tidak memperoleh bantuan tersebut. Namun 

adanya masyarakat yang iri tersebut membuat masyarakat yang mendapat bantuan 

tidak patah semangat untuk meningkatkan pendapatan dengan selalu 

mengembangbiakan hewan yang telah diberikan oleh pemerintah Kota agar 

berkembang lebih banyak dan dapat menambah penghasilan untuk memenuhi 

segala kebutuhan hidup. 

Kurangnya informasi mengenai cara merawat hewan juga dirasakan oleh 

masyarakat Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo. Masyarakat masih 

kurang memahami mengenai informasi-informasi mengenai cara merawat hewan 

agar berkembangbiak menjadi banyak dan sehat tanpa penyakit. Oleh sebab itu 

masyarakat meminta pemerintah kabupaten agar diberikan sosialisai mengenai 

perawatan hewan dengan baik dan masyarakat juga mengetahui hal-hal apa saja 

yang berkaitan dengan perkembangbiakan hewan. Keluhan ini sudah disampaikan 

oleh masyarkat kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan selanjutnya Pemerintah 

Kabupaten Grobogan sudah berusaha menyampaikan keluhan-keluhan yang 

dirasakan oleh masyarakat Desa Kaliwenang dengan membuat proposal 

pemintaan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi mengenai informasi peternakan 
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yang berkerjasama dengan Dinas Peternakan. Laporan ini mendapat respon positif 

oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan segera diproses dengan baik, 

agar masyarakat Desa Kaliwenang menemukan solusi-solusi yang baik dari 

masalah-masalah yang selama ini menghambat perkembangan atau pertumbuhan 

hewan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Simpulan yang dapat 

ditemukan adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi program pemberdayaan komunitas adat terpencil pada  

masyarakat  pedesaan di Kecamatan Tanggungharjo sudah berjalan dengan 

baik  hal ini dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat  dan respon positif 

masyarakat pada program pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil  

yang sudah dilaksanakan. Program Pemberdayaan Komunitas Adat 

Terpencil ini telah mampu membawa warga binaan pada peningkatan 

kondisi kesejahteraan sosial yang lebih baik dibandingkan saat belum 

diadakannya program tersebut. Hal yang dikhawatirkan terjadi adalah 

kondisi dimana kebanyakan masyarakat berharap bantuan dari Pemerintah 

tanpa adanya motivasi dari diri sendiri untuk mandiri dan mampu 

menindaklanjuti apa yang Pemerintah telah berikan.  

2.  Adapun faktor penghambat yaitu terletak pada masyarakat akan 

kurangnya informasi mengenai cara berternak dengan baik dan minimnya 

anggaran dari pemerintah  dalam  pelaksanaan program pemberdayaan 

sosial komunitas adat terpencil (PS-KAT) tersebut.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Saran yang dapat ditemukan 

antara lain: 

1. Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Grobogan 

dan masyarakat Desa Kaliwenang agar dapat lebih mendukung program 

pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil untuk lebih baik secara 

materi, peningkatan kualitas pemberdayaan dan kerja sama antar 

semuanya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang merupakan 

tujuan dari program PS-KAT. 

2. Partisipasi aktif dari seluruh warga dalam mengikuti seluruh kegiatan yang 

menjadi lingkup program pemberdayaan komunitas adat terpencil akan 

membantu Pemerintah menyukseskan program ini. Program 

pemberdayaan tidak akan berhasil tanpa bantuan partisipasi aktif warga, 

karena pemberdayaan mewajibkan warga bukan sebagai objek saja 

melainkan juga sebagai subjek (pelaku).  

3. Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat memberikan tindakan secara 

maksimal terhadap hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan 

program PS-KAT. 

4. Pemerintah Kabupaten Grobogan dapat menumbuhkan kesadaran 

masyarakat dalam memanfaatkan bantuan program PS-KAT agar 

digunakan untuk kebutuhan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan 

untuk menambah pendapatan demi kesejahteraan mereka, bukan untuk 

kebutuhan sehari-hari yang tidak membuahkan hasil yang bermanfaat. 
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Melalui program pemberdayaan komunitas adat terpencil diharapkan ada 

peningkatan kesejahteran sosial yang menjadi tujuan dari program PS-

KAT ini. 
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Lampiran 1  

INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI  KEGIATAN PEMBERDAYAAN SOSIAL 

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (PS-KAT) DI KABUPATEN GROBOGAN 

 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
INDIKATOR PERTANYAAN 

SUBJEK 

PENELITIAN 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

1. Pelaksanaan 

program 

penanganan 

fakir miskin 

melalui 

kegiatan PS-

KAT di 

Kabupaten 

Grobogan dan 

kendala yang 

dihadapi dalam 

pelaksanaan 

program PS-

KAT tersebut. 

a.   Program 

Penanganan 

fakir miskin 

melalui 

kegiatan PS-

KAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sejak kapan program PS-KAT berdiri? 

2. Apa visi dan misi dari program PS-KAT tersebut? 

3. Sudah sejauh mana program PS-KAT berjalan? 

4. Apakah dengan adanya program PS-KAT cukup 

membantu masyarakat Desa Temu Rejo? 

5. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam program 

pelaksanaan PS-KAT? 

6. Apakah  program PS-KAT sudah berjalan dengan 

baik? 

7. Bagaimana pendapat bapak mengenai program PS-

KAT ini? 

8. Adakah tujuan dan manfaat dari program PS-KAT 

ini dilaksanakan? 

9. Masyarakat yang bagaimana yang menjadi sasaran 

program PS-KAT? 

Pengurus 

kegiatan Program 

PS-KAT. 

1) Observasi 

2) Wawancara 
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NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
INDIKATOR PERTANYAAN 

SUBJEK 

PENELITIAN 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Adakah sosialisasi kepada masyarakat sebelum 

pelaksanaan program PS-KAT? 

11. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai 

program PS-KAT tersebut? 

12. Pihak mana saja yang ikut terlibat dalam 

pelaksanaan dan penyampaian program PS-KAT? 

13. Langkah seperti apa yang dilakukan agar 

tercapainya program PS-KAT? 

14. Apakah yang menjadi indikator dari sasaran 

program PS-KAT? 

15. Apakah program PS-KAT sudah dirasakan 

masyarakat seluruhnya yang sesuai dengan 

indikator-indikator tersebut? 

16. Bagaimana pembentukan pengurus Program PS-

KAT di Kabupaten Grobogan? 

17. Berapa jumlah pengurus Program PS-KAT? 

18. Berapa jumlah anggota Program PS-KAT? 

19. Apa yang menjadi tujuan dibentuknya Program 

PS-KAT? 
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NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
INDIKATOR PERTANYAAN 

SUBJEK 

PENELITIAN 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

b. Bentuk 

kepengurusan 

PS-KAT 

 

 

 

c.  Program-

program 

PSKAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Program-program apa saja yang dilakukan 

pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat? 

21. Bagaimana proses sosialisasi program-program 

PS-KAT pada masyarakat? 

22. Apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari 

program PS-KAT tersebut? 

23. Bagaimana respon masyarakat dalam program 

tersebut? 

24. Sejak kapan program PS-KAT diberikan? 

25. Apakah program yang dilakukan berkelanjutan? 

26. Apakah ada buku panduan atau sejenisnya yang 

digunakan dalam mengembangkan program 

tersebut? 

27. Apakah program PS-KAT melibatkan organisasi 

lain dalam meningkatkan pemberdayaan? 

28. Bagaimana monitoring pelaksanaan program PS-

KAT? 

29. Apakah program PS-KAT sudah berjalan dengan 

baik? 
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NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
INDIKATOR PERTANYAAN 

SUBJEK 

PENELITIAN 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

 

d. Monitoring 

pelaksanaan 

program PS-

KAT 

 

 

 

 

30. Apakah program PS-KAT sudah mencapai sasaran 

yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat? 

31. Apakah pengurus sudah optimal dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya? 

32. Apakah ada keluhan yang dilakukan oleh anggota 

dari pelaksanaan program tersebut? Jika iya, apa 

yang sering anggota keluhkan? 

33. Bagaimana tanggapan pengurus terhadap keluhan 

yang dilakukan? 

34.  Adakah saran dari pengurus agar pelaksanaan 

program PS-KAT menjadi lebih baik? 

2.  Kendala yang 

dihadapi dalam 

pelaksanaan 

program PS-

KAT. 

 35.  Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan 

program PS-KAT? 

36. Faktor pendorong apa yang ada dalam program 

PS-KAT tersebut? 

37. Bagaimana stategi anda untuk menghadapi kendala 

program PS-KAT tersebut? 

38. Bagaimana keberhasilan pemberdayaan 
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NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
INDIKATOR PERTANYAAN 

SUBJEK 

PENELITIAN 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

masyarakat pada program PS-KAT di Desa Temu 

Rejo dalam upaya meningkatkan penghasilan? 

39.  Apa saja kendala atau faktor penghambat internal 

dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat 

pada program PS-KAT? 

40.  Apa saja kendala atau faktor penghambat 

eksternal dalam meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat pada program PS-KAT? 

41.  Apakah faktor internal dan eksternal sangat 

menghambat keberhasilan program PS-KAT? 

42. Bagaimana upaya  untuk mengatasi faktor 

penghambat internal dalam meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat? 

43. Bagaimana upaya  untuk mengatasi faktor 

penghambat internal dalam meningkatkan 

pemberdayaan masyarakat? 

44. Apa harapan Pemerintah dengan adanya program 

PS-KAT tersebut? 

45. Bagaimana upaya mengatasi keluhan masyarakat? 
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NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
INDIKATOR PERTANYAAN 

SUBJEK 

PENELITIAN 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

46. Adakah hambatan yang paling sulit dalam program 

PS-KAT tersebut? 

47. Bagaimana upaya anda untuk mengatasi hambatan 

yang sulit tersebut? 

48. Adakah kesulitan disaat pembagian bantuan 

kepada masyarakat? 

49. Bagaimana tindakan masyarakat yang tidak 

memperoleh bantuan, padahal mereka tergolong 

pada kriteria sasaran? 

50. Bagaimana tahapan kegiatan seleksi calon 

penerima program PS-KAT? 
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 INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI  KEGIATAN PEMBERDAYAAN SOSIAL 

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (PS-KAT) DI KABUPATEN GROBOGAN 

 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
INDIKATOR PERTANYAAN 

SUBJEK 

PENELITIAN 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

program penanganan 

fakir miskin melalui 

kegiatan PS-KAT di 

Kabupaten 

Grobogan dan 

kendala yang 

dihadapi dalam 

pelaksanaan program 

PS-KAT tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Propgram 

Penanganan 

fakir miskin 

melalui 

kegiatan PS-

KAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Berapa lama anda tinggal di Desa Temu 

Rejo? 

2. Apa pekerjaan utama bapak? 

3. Berapa pendapatan bapak setiap harinya? 

4. Apa yang anda ketahui tentang program 

PS-KAT? 

5. Bagaimana menurut bapak mengenai 

program PS-KAT? 

6. Sudahkah program PS-KAT ini terlaksana 

dengan baik? 

7. Bagaimana menurut bapak mengenai 

sasaran utama program PS-KAT sudahkah 

tepat sasaran? 

8. Berapa jumlah kelompok pengelolaan 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 

program PS-KAT? 

Kelompok Kerja 1) Observasi 

2) Wawancara 
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9. Apakah jumlah kelompok pengelolaan 

tersebut sudah mencukupi untuk 

melaksanakan program PS-KAT? 

10. Adakah persyaratan untuk menjadi 

kelompok pengelolaan dari program PS-

KAT tersebut? 

2.  Kendala yang 

dihadapi dalam 

pelaksanaan program 

PS-KAT. 

 11.  Adakah faktor penghambat yang dihadapi 

bapak dalam pelaksanaan program PS-

KAT ini? 

12. Bagaimana strategi bapak untuk 

menghadapi faktor penghambat tersebut? 

13. Adakah persaingan antar kelompok kerja? 

14. Apakah keberadaan program PS-KAT ini 

cukup membantu perekonomian 

masyarakat? 

15. Bagaimana pengawasan yang dilakukan 

oleh Penanggung jawab Program PS-

KAT? 
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lampiran 

INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI  KEGIATAN PEMBERDAYAAN SOSIAL 

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (PS-KAT) DI KABUPATEN GROBOGAN 

 

NO 
FOKUS 

PENELITIAN 
INDIKATOR PERTANYAAN 

SUBJEK 

PENELITIAN 

TEKNIK 

PENGUMPULAN 

DATA 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

program penanganan 

fakir miskin melalui 

kegiatan PS-KAT di 

Kabupaten 

Grobogan dan 

kendala yang 

dihadapi dalam 

pelaksanaan program 

PS-KAT tersebut. 

 

a. Program  

penanganan 

fakir miskin 

melalui kegiatan 

PS-KAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bagaimana pendapat anda mengenai 

program PS-KAT? 

2. Sudahkah program PS-KAT ini berjalan 

dengan lancar? 

3. Apakah program PS-KAT ini sudah tepat 

sasaran? 

4. Bagaimana proses pembagian bantuan 

pada masyarakat yang tidak mampu? 

5. Bantuan apa saja yang ada dalam program 

PS-KAT? 

6. Apakah program PS-KAT yang telah 

dirancang oleh Pemerintah sudah 

membantu perekonomian Desa Temu 

Rejo? 

7. Berapa penghasilan anda setiap harinya? 

Masyarakat 

Penerima Bantuan 

3) Observasi 

4) Wawancara 
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8. Apa pekerjaan anda setiap harinya?  

9. Berapa jumlah masyarakat yang 

memperoleh bantuan program tersebut? 

10. Adakah persyaratan yang harus dipenuhi 

untuk memperoleh bantuan dari program 

PS-KAT tersebut? 

2.  Kendala yang 

dihadapi dalam 

pelaksanaan program 

PS-KAT. 

 1. Adakah faktor penghambat dalam 

pelaksanaan program PS-KAT ini? 

2. Bagaimana strategi anda dalam 

menghadapi faktor penghambat tersebut? 

3. Adakah pengawasan dari pemerintah 

terhadap pelaksanaan program PS-KAT? 
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Lampiran  2 

PEDOMAN OBSERVASI 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk 

membantu peneliti untuk melihat subjek penelitian dari pandangan subjeknya. 

Berikut ini yang merupakan hal-hal yang menjadi focus dalam melakukan 

observasi. 

Observer   : Mahasiswa Jurusan Politik dan Kewarganegaraan 

Observe   : Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan  

Pelaksanaan    

Hari/tanggal  : 27 Juli 2015 

Pukul   : 10. 00 WIB 

Tempat   : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Grobogan 

 

No. Fokus Observasi  Indikator  

1. Pelaksanaan program penanganan fakir 

miskin melalui kegiatan PS-KAT di 

Kabupaten Grobogan dan kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan program PS-

KAT tersebut. 

1. Keadaan Demografis 

2. Keadaan Geografis 

3. Keadaan Kebudayaan 

4. Tingkat Pendidikan 

5. Keadaan Ekonomi 

 

 Indikator-indikator agar data yang diperoleh terfokus:  

1. Pelaksanaan program penanganan fakir miskin melalui kegiatan PS-

KAT di Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten 

Grobogan. 

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program PS-KAT. 
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Lampiran 3 

HASIL WAWANCARA 

UNTUK SUBYEK PENELITIAN 

DINAS SOSIAL 

(Penanggung Jawab Program PS-KAT) 

Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang akan 

ditunjukan kepada subyek penelitian, berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

terkait dengan penelitian. 

A. Lokasi Penelitian 

Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo di Kabupaten Grobogan 

B. Indentitas Informan 

1. Nama   : Suharyono 

2. Usia   : 52 Tahun 

3. Pendidikan   : S1 

4. Alamat   : Karangrayung  

5. Pekerjaan   : PNS 

C. Pertanyaan  

1. Sejak kapan program PS-KAT dilaksanakan? 

Jawab:  Sejak tahun 2013 

2. Sudah sejauh mana program PS-KAT berjalan? 

Jawab: Program ini berjalan pada tahap sosialisasi dan 

pemanfaatan 

3. Apakah program PS-KAT sudah berjalan dengan baik? 

Jawab:  Sudah berjalan dengan baik dan sudah dirasakan oleh 

masyarakat 

4. Apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari dibentuknya program 

PS-KAT? 
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Jawab: Manfaatnya antara lain Memberdayakan masyarakat, 

meningkatkan kemampuan dan mencapai kesejahteraan sosial 

sedangkan tujuannya meningkatkan taraf kehidupan baik jasmani, 

rohani dan sosial dan juga  meningkatkan pendapatan warga KAT 

melalui Usaha Ekonomi Produktif dan Kelompok Usaha Bersama. 

5. Adakah dasar Hukum yang menjadi acuan dari program PS-KAT? 

Jawab: Dasar hukumnya antara lain UU Nomor 11 Tahun 2009 

tentang Kesejahteraan Sosial, UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Penanganan Fakir Miskin dan UU Nomor 111 tahun 1999 tentang 

Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 

dan masih banyak lagi mbak. 

6. Mengenai Fakir Miskin adakah Undang- Undang yang mengatur 

tentang penanganan Fakir Miskin? 

Jawab: UU Nomor 13 tahun 2013 

7. Penanganan seperti apa yang dimaksud dalam Fakir Miskin 

tersebut? 

Jawab: Penanganan yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan 

berkelanjutan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan juga 

masyarakat. 

8. Kepada siapa saja sasaran penanganan Fakir Miskin di tujukan? 

Jawab: Perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. 

9. Dalam bentuk apa saja penanganan Fakir Miskin dilaksanakan? 

Jawab: Pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, 

pelayanan sosial dan penyediaan akses kesempatan kerja dan 

berusaha dll 

10. Upaya apa saja yang disediakan dalam penangan Fakir Miskin di 

wilayah tertinggal atau terpencil? 

Jawab: Upaya yang dibentuk yaitu program PKKKRSE 

(Peningkatan Kemampuan Kesejahtraan Keluarga Rawan Sosial 

Ekonomi) yang dilaksanakan di desa Pulokulon bantuan berupa 

kambing. 
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11. Adakah dasar Hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial? 

Jawab: Dasar Hukumnya yaitu pada Peraturan Pemerintah RI 

Nomor 39 Tahun 2012. 

12. Apa yang menjadi tujuan dari pemberdayaan sosial? 

Jawab:  

13. Adakah sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan 

program PS-KAT? 

Jawab: ada dan sudah berjalan lancar 

14. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai program PS-KAT 

tersebut? 

Jawab: sangat senang, karena mendapat perhatian dari Pemerintah. 

15. Pihak mana saja yang ikut terlibat dalam pelaksanaan dan 

penyampaian program PS-KAT? 

Jawab: Dinas Nakertrans, Dinas Peternakan, Pemerintah Kota dan 

Pemerintah Pusat. 

16. Langkah seperti apa yang dilakukan agar tercapainya program PS-

KAT? 

Jawab: Kerja sama 

17. Apakah yang menjadi indikator dari sasaran program PS-KAT? 

Jawab: keluarga yang tidak mampu. 

18. Apakah program PS-KAT sudah dirasakan masyarakat seluruhnya 

yang sesuai dengan indikator-indikator tersebut? 

Jawab: sudah dirasakan seluruhnya oleh masyarakat yang berhak 

memperoleh bantuan tersebut. 

19. Program-program apa saja yang dilakukan pemerintah dalam 

pemberdayaan masyarakat? 

Jawab: seperti program PKKKRSE (Peningkatan Kemampuan 

Kesejahtraan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi) yang dilaksanakan 

di desa Pulokulon bantuan berupa kambing. 
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20. Bagaimana proses sosialisasi program-program PS-KAT pada 

masyarakat? 

Jawab: prosesnya dilakukan 1 bulan sekali dan pada proses 

sosialisasi disampaikan mengenai teknik atau cara pemeliharaan 

ternak hewan yang baik. 

21. Bagaimana respon masyarakat dalam program tersebut? 

Jawab: sangat senang dan memberikan respon sangat baik. 

22. Apakah program yang dilakukan berkelanjutan? 

Jawab: Iya program ini dilakukan secara berkelanjutan. 

23. Apakah program PS-KAT melibatkan organisasi lain dalam 

meningkatkan pemberdayaan? 

Jawab: Iya ada organisasi lain yang turut membantu seperti Dinas 

Peternakan. 

24. Bagaimana monitoring pelaksanaan program PS-KAT? 

Jawab: Monitoring belum dilaksanakan karena masih terkendala 

dengan anggaran yang belum ada. 

25. Apakah program PS-KAT sudah mencapai sasaran yang ingin 

dicapai dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat? 

Jawab: Sudah, karena masyarakat yang memperoleh benar-benar 

masyarakat yang tidak mampu. 

26. Apakah pengurus sudah optimal dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya? 

Jawab: Sudah sebaik mungkin dilaksanakan dengan baik. 

27. Apakah ada keluhan yang dilakukan oleh anggota dari pelaksanaan 

program tersebut? Jika iya, apa yang sering anggota keluhkan? 

Jawab: ada, yang yang sering dikeluhkan yaitu pada saat pencarian 

rumput antara orang yang satu dengan orang lainnya. 

28. Bagaimana tanggapan pengurus terhadap keluhan yang dilakukan? 

Jawab: diberikan saran dengan bermusyawarah untuk memperoleh 

kesepakatan bersama 

29. Bagaimana upaya mengatasi keluhan masyarakat? 
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Jawab: dengan bermusyawarah bersama 

30.  Adakah saran dari pengurus agar pelaksanaan program PS-KAT 

menjadi lebih baik? 

Jawab: ada, dengan meningkatakan kerjasama yang baik 

31. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program PS-KAT? 

Jawab: kecemburuan oleh masyarakat yang tidak memperoleh 

bantuan 

32. Faktor pendorong apa yang ada dalam program PS-KAT tersebut? 

Jawab:  masyarakat selalu mendapat perhatian dari pemerintah 

33. Bagaimana stategi saudara untuk menghadapi kendala program PS-

KAT tersebut? 

Jawab:  musyawarah dan di pecahkan secara bersama 

34. Bagaimana keberhasilan pemberdayaan masyarakat pada program 

PS-KAT dalam upaya meningkatkan penghasilan? 

Jawab: hasil dari usulan kegiatan dibagikan dan digulirkan pada 

yang lain dan juga layak menerima 

35.  Apa saja kendala atau faktor penghambat internal dalam 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada program PS-KAT? 

Jawab: terbatasnya anggaran dari pemerintah pusat yang tidak 

dapat mencukupi seluruh kebutuhan 

36.  Apa saja kendala atau faktor penghambat eksternal dalam 

meningkatkan pemberdayaan masyarakat pada program PS-KAT? 

Jawab:  adanya factor iri dari masyarakat yang tidak memperoleh 

bantuan. 

37.  Apakah faktor internal dan eksternal sangat menghambat 

keberhasilan program PS-KAT? 

Jawab: iya, sangat menghambat dalam pelaksanaan 

memberdayakan masyarakat. 

38. Bagaimana upaya  untuk mengatasi faktor penghambat internal 

dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat? 

Jawab: dengan mengajukan tambahan anggaran. 
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39. Bagaimana upaya  untuk mengatasi faktor penghambat internal 

dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat? 

Jawab: bermusyawarah bersama untuk memperoleh hasil yang 

diinginkan atau yang diharapkan. 

40. Apa harapan Pemerintah dengan adanya program PS-KAT 

tersebut? 

Jawab: harus lebih baik dan ditingkatkan kembali 

41. Adakah hambatan yang paling sulit dalam program PS-KAT 

tersebut? 

Jawab: hambatan yang paling sulit yaitu minimnya anggaran yang 

diberikan oleh pemerintah. 

42. Bagaimana upaya anda untuk mengatasi hambatan yang sulit 

tersebut? 

Jawab: upaya mengatasinya dengan meminta penambahan 

anggaran pada pemerintah. 

43. Adakah kesulitan disaat pembagian bantuan kepada masyarakat? 

Jawab: tidak ada kesulitan karena sudah melalui tahap seleksi. 

44. Bagaimana tindakan masyarakat yang tidak memperoleh bantuan, 

padahal mereka tergolong pada kriteria sasaran? 

Jawab: melaporkan pada pemerintah desa kemudian laporan 

tersebut diproses oleh pemerintah dan dirundingkan bersama, 

ketika benar-benar layak masyarakat tersebut akan memperoleh 

bantuan. 

45. Bagaimana tahapan kegiatan seleksi calon penerima program PS-

KAT? 

Jawab: diantaranya koordinasi dengan Dinas/Instansi Sosial 

Kabupaten, Kepala Desa, TKSK dan PSM dll. 
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Lampiran  4 

PEDOMAN WAWANCARA 

UNTUK SUBYEK PENELITIAN 

KELOMPOK KERJA 

(Penerima Manfaat) 

Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang akan 

ditunjukan kepada subyek penelitian, berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

terkait dengan penelitian. 

A. Lokasi Penelitian 

Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo di Kabupaten Grobogan 

B. Indentitas Informan 

1. Nama   : Musodik 

2. Usia   : 54 Tahun 

3. Pendidikan   : SLTP 

4. Alamat   : Krajan Kaliwenang Tanggungharjo 

5. Pekerjaan   : Tani 

C. Pertanyaan  

1. Berapa lama anda tinggal di Desa Temu Rejo? 

Jawab: sejak kecil dan asli penduduk Desa Kaliwenang. 

2. Apa pekerjaan utama bapak? 

Jawab: pekerjaan utama Tani. 

3. Berapa pendapatan bapak setiap harinya? 

Jawab: perbulan 600 ribu. 

4. Apa yang anda ketahui tentang program PS-KAT? 

Jawab: membantu masyarakat miskin dalam bentuk pemberdayaan 

ternak sebagai rangka meningkatkan pendapatan orang miskin. 

5. Bagaimana menurut bapak mengenai program PS-KAT? 
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Jawab: KAT di Desa kaliwenang sangat dibuuhkan karena 

masyarakatnya masih banyak yang miskin. 

6. Sudahkah program PS-KAT ini terlaksana dengan baik? 

Jawab: belum, masih banyak kendala. 

7. Bagaimana menurut bapak mengenai sasaran utama program PS-

KAT sudahkah tepat sasaran? 

Jawab: pendapat saya sebagian sudah tepat sasaran. 

8. Adakah persyaratan untuk menjadi kelompok pengelolaan dari 

program PS-KAT tersebut? 

Jawab: persyaratannya harus penduduk asli Desa Kaliwenang dan 

juga oran g yang tidak mampu. 

9. Berapa jumlah kelompok pengelolaan yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan program PS-KAT? 

Jawab: ada 4 kelompok 1 kelompok terdiri dari 10 orang dan setiap 

1 kelompok memperoleh bantuan berupa 2 sapi dan 4 kambing. 

Bantuan ini ada sejak tahun 2013 yang samapai saat ini belum 

digulirkan. 

10. Apakah jumlah kelompok pengelola tersebut sudah mencukupi 

untuk melaksanakan program PS-KAT? 

Jawab: sudah sangat mencukupi, disetiap 1 kelompok terdiri dari 

10 orang. 

11. Adakah faktor penghambat yang dihadapi saudara dalam 

pelaksanaan program PS-KAT ini? 

Jawab: untuk sementara ini belum ada masih berjalan dengan 

lancar-lancar saja. 

12. Bagaimana strategi saudara untuk menghadapi faktor penghambat 

tersebut? 

Jawab: strateginya selalu bekerjasama dengan baik. 

13. Adakah persaingan antar kelompok kerja? 

Jawab: tidak ada karena saling menjunjung kerjasama dengan baik. 
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14. Apakah keberadaan program PS-KAT ini cukup membantu 

perekonomian masyarakat? 

Jawab: sangat membantu sekali. 

15. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Penanggung jawab 

Program PS-KAT? 

Jawab: pengawasan sering dilakukan setiap 2 bulan sekali 

terkadang juga 1 bulan ada pengawasan. 
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Lampiran 5 

PEDOMAN WAWANCARA 

UNTUK SUBYEK PENELITIAN 

MASYARAKAT 

(Masyarakat Penerima Bantuan) 

Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang akan 

ditunjukan kepada subyek penelitian, berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

terkait dengan penelitian. 

A. Lokasi Penelitian 

Desa Kaliwenang Kecamatan Tanggungharjo di Kabupaten Grobogan 

B. Indentitas Informan 

1. Nama   : Hartono  

2. Usia   : 47 Tahun 

3. Pendidikan   : SLTP 

6. Alamat   : Krajan Kaliwenang Tanggungharjo 

4. Pekerjaan   : Tani 

C. Pertanyaan  

1. Bagaimana pendapat saudara mengenai program PS-KAT? 

Jawab: bagus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa 

Kaliwenang. 

2. Sudahkah program PS-KAT ini berjalan dengan baik? 

Jawab: alhamdulilah baik dan berjalan lancar. 

3. Apakah program PS-KAT ini sudah tepat sasaran? 

Jawab: sebagian besar sudah tepat sasaran. 

4. Bagaimana proses pembagian bantuan pada masyarakat yang tidak 

mampu? 

Jawab: proses  

5. Bantuan apa saja yang ada dalam program PS-KAT? 
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Jawab: bantuan berupa kambing dan sapi. 

6. Apakah program PS-KAT yang telah dirancang oleh Pemerintah 

sudah membantu perekonomian Desa Temu Rejo? 

Jawab: alhamduliah sangat membantu sekali. 

7. Berapa penghasilan saudara setiap harinya? 

Jawab: rata-rata perbulan 600 ribu dan itupun di sampingi dengan 

kerja proyek. 

8. Apa pekerjaan anda setiap harinya?  

Jawab: kerja Tani dan disampingi dengan kerja proyek. 

9. Berapa jumlah masyarakat yang memperoleh bantuan program 

tersebut? 

Jawab: masyarakat yang memperoleh bantuan berjumlah 40 orang. 

10. Adakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh 

bantuan dari program PS-KAT tersebut? 

Jawab: diantara harus berbentuk kelompok. 

11. Adakah faktor penghambat dalam pelaksanaan program PS-KAT 

ini? 

Jawab: tidak ada sama sekali. 

12. Bagaimana strategi saudara dalam menghadapi faktor penghambat 

tersebut? 

Jawab: tidak ada sama sekali. 

13. Adakah pengawasan dari pemerintah terhadap pelaksanaan 

program PS-KAT? 

Jawab: ada pengawasan dari pemerintah kabupaten setiap 2 bulan 

sekali. 
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Lampiran 5 

Tabel 3.1 Data informan 

No. Nama Pekerjaan Telepon/ Hp Alamat Jabatan 

1. Suharyono  PNS 085640655866 Kecamatan 

Karangrayung 

Penanggungja

wab program 

PS-KAT dari 

Dinas Sosial 

Kabupaten 

grobogan. 

2. Djarwo  PNS 085726142166 Kecamatan 

Toroh 

Penanggungja

wab program 

PS-KAT dari 

Dinas Sosial 

Kabupaten 

grobogan. 

3. Musodik  Tani 081325297914 Desa 

Kaliwenang. 

Kecamatan 

Tanggungharjo

.  

Ketua 

Kelompok 

program PS-

KAT. 

4. Hartono  Tani  081575917575 Desa 

Kaliwenang. 

Kecamatan 

Tanggungharjo

.  

Penerima 

manfaat  

program PS-

KAT. 
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Lampiran 8. DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Gambar 5. Sosialisasi Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Desa Kaliwenang 

 

Gambar 6. Sosialisasi Pembinaan Kelompok Usaha Bersama Desa Kaliwenang. 
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Gambaran 7. Peneliti melakukan wawancara dengan ketua kelompok PS-KAT 

 

Gambar 8. Peneliti melakukan wawancara dengan Penerima Manfaat bantuan PS-

KAT 
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Gambar 9. Kondisi kambing dari salah satu warga yang mendapat bantuan  

 

Gambar 10. Kondisi kambing dari salah satu warga yang mendapat bantuan  
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 Gambar 11. Kondisi Sapi dari salah satu warga yang mendapat bantuan  

Gambar 12. Kondisi Sapi dari salah satu warga yang mendapat bantuan 
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Gambar 13. Kondisi rumah bapak Hartono penerima bantuan PS-KAT 

Gambar 14. Kondisi rumah bapak Nurhadi penerima bantuan PS-KAT 
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