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ABSTRAK 

Suwondo. 2017. Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha 

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) “SAHABAT” Kelurahan 

Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Skripsi Jurusan 

Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd. Pembimbing II Drs. Ilyas, 

M.Ag. 

Kata kunci : Model Pemberdayaan Masyarakat, UPPKS. 

 Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang ada di Kelurahan 

Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang mengenai model 

pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan 

keluarga sejahtera. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana 

proses, strategi, serta faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan 

masyarakat melalui kelompok UPPKS “Sahabat”. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses, 

strategi, serta faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat 

melalui kelompok UPPKS “Sahabat”. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang 

menggambarkan secara objektif suatu proses dan strategi yang diterapkan dalam 

model pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha peningkatan 

pendapatan keluarga sejahtera kelurahan Langensari. Subjek penelitian meliputi 

empat anggota UPPKS dan satu ketua UPPKS. Sumber data yang digunakan yaitu 

data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi teori. Dan analisis data menggunakan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) proses pemberdayaan 

masyarakat menggunakan pendekatan partisipasi aktif, 2) strategi pemberdayaan 

masyarakat menerapkan pendekatan dan pendampingan kelompok, dan 3) faktor 

pendukung semua komponen dari Kabupaten sampai dengan Kelurahan sangat 

mendukung dengan adanya kelompok UPPKS, sedangkan faktor penghambatnya 

terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal dalam 

faktor penghambat ialah terlalu meremehkan pada saat kegiatan kelompok, 

sedangkan faktor eksternal dalam penghambatnya ialah kurangnya kerjasama 

dengan pihak luar yang berkaitan dengan dana tambahan. 

 Simpulan penelitian ini adalah: proses pemberdayaan masyarakat 

dikatakan berhasil dalam membentuk iklim kelompok yang aktif, strategi yang 

diterapkan terlihat simpel dan mudah, bisa menjadikan anggota lebih nyaman, 

paham, dan semangat dalam produksi, faktor pendukung semua pihak ikut terlibat 

dalam kegiatan, dan faktor penghambat kurangnya kerja sama dengan pihak luar 

mengenai pencapaian dana. Saran penelitian ini adalah: kelompok seharusnya 

lebih menyadari dan tidak lagi menyepelekan hal-hal kecil yang tentunya dapat 

menghambat proses. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasioal adalah usaha  sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif suasana belajar dan proses 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 

Pendidikan mengenal adanya tiga lingkungan pendidikan, yaitu 

lingkungan pendidikan keluarga (informal), lingkungan pendidikan sekolah 

(formal), dan lingkungan pendidikan dalam masyarakat (nonformal). Pendidikan 

nonformal merupakan pendidikan yang diselenggarakan diluar sistem pendidikan 

persekolahan yang berorientasi pada pemberian layanan pendidikan kepada 

kelompok masyarakat yang karena suatu hal tidak dapat mengikuti pendidikan 

formal di sekolah (Sutarto, 2007: 9). 

Pendidikan nonformal, dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan sebagai pendidikan yang 

diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan 

yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan 

formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
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Beberapa jenis pendidikan nonformal antara lain: (1) pendidikan massal, 

(2) pendidikan masyarakat, (3) pendidikan dasar, (4) penyuluhan, (5) 

pengembangan masyarakat, (6) pendidikan orang dewasa, (7) masyarakat belajar, 

(8) pendidikan seumur hidup, (9) pendidikan formal, nonformal, dan informal 

(Suprijanto, 2005:1). 

Menurut Sutarto dalam jurnal Advances in Social Science, Education and 

Humanities Research mengatakan bahwa : 

Work environment condition with contributed a direct influence to the 

effectiveness learning process with a percentage 26,57%, design of 

instructional plans impact on the participants outputs was 29,47% 

and implementation of instructional impact on the participants outputs 

was 40,96%. Implication of study outcome intended to improve the 

effectiveness of learning. It is done by enhancement of tutor 

commitment and creating work environment condition. 

 

Dapat diartikan sebagai berikut bekerja kondisi environment dengan 

kontribusi pengaruh langsung terhadap proses belajar efektivitas dengan 

persentase 26, 57%;, desain rencana instruksional berdampak pada peserta output 

adalah 29,47%, dan pelaksanaan dampak instruksional pada peserta output adalah 

40,96% implikasi dari penelitian outcome dimaksudkan untuk meningkatkan 

efektivitas pembelajaran itu dilakukan dengan peningkatan komitmen guru dan 

menciptakan kondisi kerja environment. 

Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan 

kontribusi yang berpengaruh terhadap proses belajar atau pemberdayaan. Bekerja 

dengan kondisi environment akan menjadikan keefektifan dalam proses belajar 

pemberdayaan.  
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Setiap Negara mempunyai cara ataupun bisa disebut teori dalam 

memberdayakan atau mengembangan masyarakat dalam daerah tersebut. Dengan 

adanya cara ataupun teori memberdayakan masyarakat maka Negara tersebut akan 

berkembang bahkan maju dengan baik dengan salah satu alasan adanya 

pemberdayaan maupun pengembangan masyarakat. Seperti halnya pengembangan 

masyarakat yang ada di Negara Amerika Serikat berdasar dari disiplin pendidikan. 

Dengan adanya konsep disipilin pendidikan di Amerika Serikat maka akan 

membuat orang didalamnya lebih berkompetisi untuk menjadi yang paling 

berkompeten. 

 Secara akademis pengembangan masyarakat di Amerika Serikat 

bersumber dari disiplin pendidikan, terutama perluasan pendidikan di tingkat 

pedesaan (rural extension program). Sedang bagi daerah perkotaan mereka 

mengembangkan organisasi komunitas (community organization) yang bersumber 

dari Ilmu Kesejahteraan Sosial pada tahun 1873 (Brokensha dan Hodge, 1969 

dalam adi, 2001). 

Pengembangan masyarakat merupakan salah satu upaya strategis untuk 

menolong anggota masyarakat yang sedang menghadapi beragam permasalahan 

dalam pencapaian taraf hidup layak dan berkualitas. Warga masyarakat yang 

potensial diaktifkan dalam pengembangan masyarakat terutama berasal dari 

kalangan yang sudah memiliki kesadaran, niat, tujuan, sikap keterbukaan, 

partisipasi aktif dan kesediaan bekerjasama dengan berbagai pihak. Kemauan 

berpartisipasi aktif dalam proses pengembangan masyarakat berguna untuk 
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menyelesaikan berbagai permasalahan sesuai kondisi dan kebutuhan riil dengan 

alternatif solusi yang tepat sasaran. 

Dalam upaya pemberdayaan pada tingkat komunitas, Rohman (dalam 

Suharto, 2006: 46) menggambarkan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan 

dengan model intervensi seperti pengembangan masyarakat local, perencanaan 

dan kebijakan sosial serta aksi sosial. Ketiga model intervensi tersebut (Suharto, 

2006: 47) adalah: proses pemberdayaan terhadap masyarakat dapat dilakukan 

melalui pendekatan yang bersifat consensus seperti pengembangan masyarakat 

local (locality dev), “kepatuhan” seperti pendekatan perencanaan dan kebijakan 

sosial (social planning/policy) atau melalui pendekatan “konflik” seperti aksi 

sosial (social action). 

Kondisi kependudukan saat ini baik, dalam arti jumlah dan kualitas 

maupun persebaran merupakan tantangan yang berat bagi pembangunan bangsa 

Indonesia, situasi dan kondisi kependudukan di jawa tengah jelas merupakan 

fenomena yang memerlukan perhatian dan penanganan secara seksama, 

bersungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dan perlu 

dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pengendalian jumlah penduduk dan 

peningkatan kualitas penduduk melalui program keluarga berencana. 

Program Keluarga Berencana Nasional difokuskan kepada peningkatan 

kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian 

dan peningkatan kualitas program keluarga berencana. Untuk mendukung 

kebijakan tersebut diperlukan empat elemen utama yaitu pengaturan kelahiran, 
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pendewasaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan 

kesejahteraan keluarga. Dengan demikian program KB Nasional mempunyai 

peranan penting dan strategis dalam pembangunan SDM, disamping program 

pendidikan dan kesehatan. Program KB secara Nasional secara makro berfungsi 

untuk mengendalikan kelahiran dan secara mikro bertujuan untuk membantu 

keluarga dan individu untuk mewujudkan keluarga-keluarga yang berkualitas. 

Program Keluarga Berencana Nasional diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga Sejahtera. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1992 disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan Keluarga Berencana (KB) adalah : Suatu upaya peningkatan 

kepedulian peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan, 

Pengaturan Kehamilan, Pembinaan Ketahanan Keluarga, Peningkatan 

Kesejahteraan Keluarga, untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan 

sejahtera. 

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dan sejak tahun 1976 institusi BKKBN telah 

melakukan kegiatan yang khususnya ditujukan untuk keluarga akseptor KB agar 

mereka dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Melalui program 

community incetive project (CIP) yang penggarapannya dilaksanakan melalui 

pendekatan pembangunan desa secara keseluruhan, para keluarga akseptor 

diberikan berbagai insentif atas prestasi masyarakat pedesaan dalam kesertaan 

ber-KB. Kegiatan tidak sampai di situ saja dan pada tahun 1979, program ini 

dikembangkan lebih luas melalui pendekatan kelompok, dengan anggota yang 
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mayoritasnya adalah ibu-ibu akseptor dengan kegiatan yang dikenal sebagai 

UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor). Pada tahun 1990 

UPPKA diubah menjadi UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 

Sejahtera) untuk mencakup sasaran yang lebih luas yaitu dengan melibatkan 

Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB, Keluarga Pra Sejahtera (KPS), 

Keluarga Sejahtera I (KS I), dan keluarga lain yang berminat menjadi anggota 

kelompok UPPKS. 

Kelompok UPPKS yang melakukan berbagai kegiatan ekonomi produktif 

telah mewarnai pelaksanaan KB dan harus diakui telah memberikan sumbangan 

yang berarti dalam memperjuangkan program KB dilapangan, khususnya dalam 

meningkatkan kesejahteraan keluarga anggota kelompok, yang berujung pada 

kesinambungan dan kemandirian ber-KB. Lebih jauh lagi, dengan kegiatan 

ekonomi produktifnya, kelompok UPPKS diharapkan dapat menjadi kelompok 

usaha yang berorientasi pasar, berdaya saing dan berperan sebagai elemen pelaku 

ekonomi lokal. 

UPPKS diharapkan adanya meningkatkan pendapatan keluarga yang 

kemudian akan memperbaiki kesejahteraan, baik dari keluarga peserta KB yang 

bersangkutan maupun dari seluruh anggota kelompoknya. Dengan peningkatan 

kesejahteraan tersebut, diharapkan kesertaan dan kesinambungan ber-KB secara 

tidak langsung dapat ditingkatkan. 

Perkembangan suatu kelompok sangat dipengaruhi oleh banyak faktor 

antara lain faktor dalam kelompok itu sendiri yang lebih lazim disebut sebagai 
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dinamika kelompok yang dapat dipantau, dan dikembangkan melalui pertemuan 

dan sarasehan antara anggota kelompok tersebut. Untuk lebih memantapkan 

kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan oleh para anggota kelompok maka 

diperlukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi anggota kelompok 

dalam berbagai aspek, dan yang paling mendasar di samping peningkatan 

pengelolaan usahanya antara lain adalah pengelolaan administrasi dan keuangan 

kelompok. 

Program keluarga berencana nasional tak hanya menjalankan program KB 

guna mengatasi ledakan penduduk saja, namun juga menyelenggarakan program 

lain seperti kesehatan reproduksi remaja, program ketahanan keluarga serta 

program penguatan keluarga kecil berkualitas melalui program UPPKS. 

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 

merupakan program yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan program KB 

(Keluarga Berencana), yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi 

keluarga. Tanpa kondisi ekonomi yang baik, mustahil keluarga akan dapat 

meningkatkan kualitas kehidupan. Kegiatan usaha ini telah dirintis dan dipelopori 

oleh BKBPP yang merupakan model usaha mikro keluarga yang berfungsi untuk 

menggerakkan roda ekonomi keluarga melalui pembelajaran usaha ekonomi 

dengan cara menggugah minat dan semangat keluarga untuk berwirausaha. 

Untuk mengembangkan kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Sejahtera) ini banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh 

pemerintah yang dimotori oleh BKBPP. Kegiatan–kegiatan tersebut antara lain (1) 
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memberikan bantuan fasilitas permodalan kepada kelompok yang meliputi dana 

bergulir, Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha (KPKU), dan Kukesra Mandiri; 

(2) pembinaan dan pengembangan usaha kelompok UPPKS melalui kegiatan 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam kegiatan 

tersebut, pembinaan kemitraan baik dalam hal permodalan, SDM, produksi, 

manajemen usaha, penerapan teknologi tepat guna dan pemasaran; (3) pembinaan 

jaringan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan akses anggota kelompok ini 

dengan berbagai pihak; (4) pembinaan produksi agar kelompok UPPKS 

menghasilkan produk, baik kuantitas maupun kualitas, yang sesuai dengan 

permintaan pasar.  

Berbagai strategi digunakan para pengusaha UPPKS untuk meningkatkan 

pemasaran produknya, dari mulai menciptakan produk yang dibutuhkan 

konsumen, memberikan harga yang sesuai dengan target pasar, memilih lokasi 

usaha yang strategis, serta melakukan kegiatan promosi yang mendukung 

peningkatan penjualan. 

Program UPPKS terdiri dari sebuah kelompok usaha yang mempunyai 

struktur kepengurusan pada umumnya seperti ketua, sekretaris bendahara dsb. 

Yang minimal meliputi wilayah satu dukuh atau desa. 

Sebagai referensi peneliti menggunakan penelitiannya Lody Hadiansyah 

Tahun 2012 pada jurnal yang berjudul “Dampak Program UPPKS Dalam Upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota 

Surakarta” hasil penelitian menunjukkan bahwa program UPPKS dapat 
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memberikan sedikit dampak untuk  mengurangi maupun menanggulangi 

kemiskinan, bahkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.  

Kelompok UPPKS di kelurahan langensari ini anggotanya terdiri atas 

masyarakat yang kurang mampu, yang kurang mendapatkan pengetahuan tentang 

berwirausaha. Sehingga anggota UPPKS saat ini mendapatkan binaan dari Badan 

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP). BKBPP membantu 

kelompok UPPKS dari segi ketrampilan, modal, dan alat–alat. Dengan bantuan 

dari BKBPP anggota UPPKS dapat menghasilkan berbagai macam produk 

makanan dan berbagai macam souvenir yang telah mereka garap. 

Kelurahan Langensari merupakan salah satu daerah yang terletak di 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Di Kelurahan Langensari 

mempunyai produk unggulan yang berbeda dari desa maupun kelompok yang 

lain. Selain itu di Langensari ini juga mempunyai  keunikan dan antusias 

tersendiri untuk merintis, membangun, bahkan memajukan kelompok UPPKS. 

Peneliti beranggapan bahwa Langensari mempunyai beberapa alasan yang tepat 

untuk menjadi tempat penelitian. 

Memberdayakan atau mengembangkan masyarakat didalam suatu 

kelompok merupakan satu masalah tersendiri yang berkaitan dengan hakikat dan 

power, serta hubungan antar individu atau lapisan social yang lain. Pada dasarnya 

setiap individu dan kelompok memiliki daya. Akan tetapi kadar daya itu akan 

berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang saling terkait antara lain seperti pengetahuan, kemampuan, status, dan 
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gender. Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya membuat 

hubungan dengan dikotomi “subjek” (penguasa) dan “objek” (yang dikuasai). 

Bentuk relasi social yang dicirikan dengan dikotomi subjek dan objek tersebut 

merupakan relasi yang ingin “diperbaiki” melalui proses pemberdayaan atau 

pengembangan. 

Kelompok UPPKS “Sahabat” mempunyai banyak produk unggulan yang 

dapat dijadikan sebagai alat pengenal kelompok. Dengan mempunyai produk 

unggulan dapat menjadikan kelompok UPPKS “Sahabat” mempunyai ciri khas 

tersendiri. Salah satu produk unggulannya ialah membuat tas dari daur ulang 

bungkus kopi. Selain itu, produk lain yang menjadi keunggulan kelompok ialah 

membuat baju anak yang terbuat dari bahan kain perca.  

Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat ialah melalui 

adanya kelompok UPPKS. Terbentuknya kelompok UPPKS yang beranggotakan 

ibu-ibu ini selain melatih serta menambah ilmu juga membantu pendapatan 

masing-masing keluarga. Dengan adanya kelompok UPPKS tersebut maka bisa 

menjadi sebuah wadah yang membantu ibu-ibu rumah tangga untuk menuangkan 

potensi dan kemampuannya. Karena itu peneliti tertarik untuk meneliti “Model 

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan 

Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang”. 
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1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang akan dicarikan pemecahannya 

dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui kelompok Usaha 

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kelurahan Langensari 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang ? 

1.2.2 Bagaimana strategi yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat 

melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di 

Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang ? 

1.2.3 Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat 

pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan 

keluarga sejahtera di Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bertolak dari  permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat melalui 

kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kelurahan 

Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. 
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1.3.2 Untuk mendeskripsikan strategi yang digunakan didalam kelompok UPPKS 

guna pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Langensari Kecamatan 

Ungaran Barat Kabupaten Semarang. 

1.3.3 Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan 

masyarakat dalam kelompok UPPKS di Kelurahan Langensari Kecamatan 

Ungaran Barat Kabupaten Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1.4.1 Secara Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan luar sekolah khususnya 

tentang pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha peningkatan 

pendapatan keluarga sejahtera serta dapat digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian selanjutnya yang sejenis.   

1.4.2 Secara Praktis   

1) Bagi Mahasiswa  

Mahasiswa diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan 

pemberdayaan masyarakat melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan 

keluarga sejahtera dan dapat memahami lebih dalam bagaimana faktor-faktor 

yang menghambat pemberdayaan masyarakat melalui kelompok UPPKS. 
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2) Bagi Peneliti  

Melalui penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan mampu 

menggambarkan tentang model pemberdayaan masyarakat melalui usaha 

peningkatan pendapatan keluarga sejahtera kelurahan langensari kecamatan 

ungaran barat kabupaten semarang dikaji dari sudut ke PLSan merupakan suatu 

permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan nonformal sebagai layanan 

pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan pengkajian teori yang sudah 

ada. 

3) Bagi Masyarakat 

Warga masyarakat yang telah diteliti akan lebih termotivasi karena adanya 

kepedulian dari masyarakat yang mau mengerti dan mendukung adanya 

penyelenggaraan program UPPKS yang ada di lembaga pendidikan nonformal 

agar masyarakat dapat mengikuti dengan baik. 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari 

kemungkinan kesalah pahaman atau salah tafsir agar pembaca bisa memiliki 

pemikiran yang sejalan dengan penulis. Adapun batasan-batasan mengenai istilah-

istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1.5.1 Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang 

memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di 

lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual, Sumber Daya Manusia, aspek 

material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa 

jadi dikembangkan menjadi aspek sosial budaya, ekonomi, politik, keamanan, dan 

lingkungan. 

1.5.2 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 

UPPKS merupakan sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi yang 

terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari keluarga pra sejahtera 

sampai dengan keluarga sejahtera III plus baik yang sudah menjadi akseptor KB, 

PUS yang belum ber-KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam rangka 

mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, aktif melakukan berbagai kegiatan 

usaha bersama dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
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KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemberdayaan Masyarakat 

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

 Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti 

kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan 

dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk 

memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian 

daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang 

kurang atau belum berdaya. 

 Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-

langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan 

pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju 

keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan 

secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik 

knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan 

pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.  

 Menurut Maharani (2012: 1) empowerment atau pemberdayaan secara 

singkat dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan 

kemampuan kepada kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, bernegoisasi,
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mempengaruhi, dan mengendalikan kelembagaan masyarakat secara bertanggung 

jawab demi perbaikan kehidupannya. Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya 

untuk memberikan daya (empowerment) atau kekuatan (strength) kepada 

masyarakat. 

 Menurut jurnal yang dikemukakan oleh Adenansi,dkk (2016:3) tentang 

Pemberdayaan atau empowerment secara garis besar memiliki makna memberikan 

bantuan kepada masyarakat agar diberdayakan atau dengan kata lain masyarakat 

dioptimalkan kemampuannya agar bisa mengelola kehidupan bermasyarakatnya 

secara mandiri. Maka pemberdayaan masyarakat adalah sebuah upaya dalam 

merubah masyarakat dari yang pasif menjadi aktif, masyarakat diciptakan agar 

menjadi mandiri, berpikir kritis serta bisa mengendalikan dan juga bertanggung 

jawab atas perbaikan kualitas kehidupannya. 

 Secara konseptual, pemberdayaan dapat dipahami dari berbagai sudut 

pandang, sehingga sampai saat ini tidak terdapat makna yang baku terhadap istilah      

pemberdayaan. Istilah pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata akar 

empower, dapat diartikan sebagai:   

(a) Menguasakan, memberi kuasa, atau memberi wewenang sehingga suatu obyek 

yang menjadi kuasa (to invest with power, especially legal power or officially 

authority, atau to equip or supply with an ability) 

(b) Memberikan kewenangan atau memberikan kemampuan kepada seseorang 

untuk memahami sehingga mengarahkan dirinya sendiri (to invest with authority 

(authorize) or to enable or permit/leading people to learn, to lead themselves) 
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(c) Memberikan bantuan kepada seseorang untuk memperoleh kemampuan dalam 

memutuskan dan bertindak sendiri dengan pengurangan keterbatasan perorangan 

dan masyarakat, dengan meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri dalam 

memanfaatkan kemampuan, dan dengan transfer kemampuan lingkungan pada 

seseorang (to help client gain power of dicision and action over their own lives by 

reducing the effect of social or personal block to exercising power, by increasing 

capacity and self confidence to use power, and by transferring power from the 

environment to client) 

(d) Proses untuk meningkatkan aset dan kemampuan secara individual maupun 

kelompok suatu masyarakat (the process of increasing the capacity of individuals 

or groups to make choices and to transform those choice into disered actions and 

outcomes) 

 Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan 

membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan 

bertindak berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas 2003).  

 Memberdayakan orang lain pada hakikatnya merupakan perubahan budaya, 

sehingga pemberdayaan tidak akan jalan jika tidak dilakukan perubahan seluruh 

budaya organisasi secara mendasar. Perubahan budaya sangat diperlukan untuk 

mampu mendukung upaya sikap dan praktik bagi pemberdayaan yang lebih 

efektif (Sumaryadi, 2005: 105). Berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara 

umum pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk 

memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu 
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berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hakhak 

dan tanggungjawabnya selaku anggota masyarakat. Sumaryadi dalam jurnal 

Dwiyanto dan Jemadi (2013 :39 ) mengemukakan 5 prinsip dasar dari konsep 

pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:  

a) Pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dalam setiap kegiatan 

yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis,  di 

mana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh 

didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan 

lainnya. 

b) Pemberdayaan  masyarakat  selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik 

dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan. 

c) Dalam melaksanakan program pember-dayaan masyarakat, kegiatan pelatihan 

merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.  

d) Dalam implementasinya, usaha pember-dayaan harus dapat memaksimalkan 

sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari 

pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya. 

e) Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai 

penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan 

kepentingan masyarakat yang bersifat mikro Pemahaman mengenai konsep 

pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus 

pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah 

sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi 

lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. 
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 Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu 

sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu 

rasa identitas bersama (Koenjtaraningrat, 2009). Dalam kelompok masyarakat 

sebuah pemberdayaan yang berkelanjutan dapat berjalan dengan baik. Pada 

dasarnya masyarakat ialah makhluk sosial yang seharusnya mempunyai sifat 

berinteraksi sosial yang kental. Oleh karena itu masyarakat adalah salah satu 

kunci dalam pemberdayaan maupun pembangunan suatu daerah. 

 Menurut Soekanto dalam jurnal Dartanto, (2014:6) mengemukakan bahwa 

pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan 

kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam 

memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, 

kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan 

keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai 

pihak untuk memberikankesempatan dan menjamin keberlanjutan dari berbagai 

hasil yang dicapai. 

 Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim 

yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini 

didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak 

memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi mereka tidak 

menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena 

itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang 

maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara 
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mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. 

Menurut Maimunah dalam journal of international social research 

mengatakan bahwa : 

First of all community is generally defined as a group of people 

sharing a common purpose, who are interdependent for the 

fulfillment of certain needs, who live in close proximity and interact 

on a regular basis. There are shared expectations for all members of 

the group and responsibility taken from those expectations. The 

group is respectful and considerate of the individuality of other 

persons within the community. In a community there is a sense of 

community which is defined as the feelings of cooperation, of 

commitment to the group welfare, of willingness to communicate 

openly, and of responsibility to and for others as well as to one’s 

self. 

Pertama-tama masyarakat secara umum didefinisikan sebagai sekelompok 

orang berbagi tujuan yang sama, yang saling bergantung untuk pemenuhan 

kebutuhan tertentu, yang tinggal di dekat dan berinteraksi secara teratur. Ada 

harapan bersama untuk semua anggota kelompok dan tanggung jawab yang 

diambil dari harapan mereka. Kelompok ini hormat dan perhatian dari 

individualitas orang lain dalam masyarakat. Dalam sebuah komunitas ada rasa 

komunitas yang didefinisikan sebagai perasaan kerjasama, komitmen untuk 

kesejahteraan kelompok, kesediaan untuk berkomunikasi secara terbuka, dan 

tanggung jawab untuk dan untuk orang lain serta diri sendiri. 

 Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh 

masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta 

melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-

masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. 
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Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, 

psikomotorik, dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. 

Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. 

Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan 

memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses 

pengambilan keputusan secara mandiri. 

 Pemberdayaan (empowering process) sekurangnya meliputi aspek fisik, 

intelektual, ekonomi, politik, dan kultural. Artinya pemberdayaan itu mencakup 

pengembangan kemanusiaan secara total. Sedangkan aspek-aspek keadilan 

mencakup: (a) punya kesamaan hak memperoleh akses atas sumber daya dan 

pelayanan sosial, (b) menyangkut hak-hak dasar, (c) berkembang dalam 

kesamaan, (d) menguntungkan, (e) berkenaan hasrat atau kebutuhan individual 

untuk andil bagi kepentingan bersama, (f) optimal memanfaatkan, namun wajar 

apa yang telah tercipta di dunia ini, (g) lebih bercorak moral ketimbang hukum, 

dan (h) erat berkaitan dengan kebutuhan manusiawi khususnya (Sutarto, 2007: 

156). 

 Dalam konteks ini, maka pemberdayaan masyarakat setidaknya 

dilakukan melalui tiga aspek pokok, yakni: 

1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi 

atau daya yang dimiliki masyarakat (enabling). Sebagai titik tolak pemahaman 

bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat 

dikembangkan; artinya tidak ada satupun manusia atau masyarakat yang sama 
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sekali tanpa daya atau tidak memiliki potensi sumber daya. Untuk itu, 

pemberdayaan merupakan upaya untuk mendorong (to encourage), memotivasi 

(to motivate), dan membangkitkan kesadaran (to awake the awareness) akan 

potensi sumber daya yang dimilikinya dan mengembangkannya secara produktif. 

2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering). Upaya 

produktif ini dilakukan dengan pemberian input, berupa bantuan dana, 

pembangunan prasarana dan sarana pendukung, baik fisik (jalan, irigasi, listrik) 

maupun sosial (sekolah, kesehatan), serta pengembangan lembaga pendanaan, 

penelitian dan pemasaran di daerah, serta pemberian kemudahan akses dan 

berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin 

berdaya. 

3) Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah  

(pro-poor). Hal ini bertujuan untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang 

antara kelompok masyarakat yang tidak berdaya dengan yang kuat diantaranya 

melalui berbagai program yang bersifat pemberian (charity). Namun demikian, 

dalam pelaksanaannya harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, bukan 

membuat masyarakat bergantung (dependent), karena pada dasarnya setiap apa 

yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, yang hasilnya dapat 

dipertukarkan dengan pihak lain. 

 Atas dasar pemahaman itu, pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya 

merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan 
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masyarakat untuk dapat memperoleh dan mengelola faktor-faktor produksi, serta 

penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya. 

 Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu alternatif 

strategi pengelolaan pembangunan memprasyaratkan adanya keterlibatan 

langsung masyarakat, baik secara perorangan sebagai warga masyarakat maupun 

secara melembaga, dalam seluruh proses pengelolaan pembangunan (community-

based development), baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi 

hasil-hasil pembangunan. 

 Dalam kaitan ini, maka pemerintah dan pemerintah daerah, bahkan 

seluruh institusi pengelola pembangunan berkewajiban menciptakan akses yang 

seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam seluruh proses 

pengelolaan pembangunan, agar tercipta demokratisasi pengelolaan pembangunan 

pada tingkat masyarakat. 

2.1.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

 Tujuan pemberdayaan masyarakat ini memberikan garis besar kepada 

mayarakat tentang apa yang harus dikuasai, memberikan kewenangan atau 

kemampuan, memberikan bantuan, dan proses untuk meningkatkan aset, baik 

dalam tingkatan luas, agak luas, agak spesifik, dan spesifik dalam arti terukur dan 

bisa dinikmati. 

Menurut jurnal yang dikemukakan oleh Adenansi,dkk (2016:3) tujuan dari 

pemberdayaan adalah untuk membentuk masyarakat yang mandiri. Mandiri disini 

maksudnya adalah kemandirian dalam berpikir lalu bertindak dan mampu 
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mengendalikan apa yang dilakukan. Masyarakat diberdayakan agar sadar dengan 

apa yang dialaminya tidak hanya untuk individu dari tiap masyarakat tp 

masyarakat diberdayakan agar terbentuk masyarakat yang aktif dan tidak apatis 

lagi dengan kondisi sekitar. Terbentuknya masyarakat yang bertransformasi dari 

pasif menjadi aktif serta kritis akan menciptakan masyarakat yang mandiri, 

dengan kemandirian tersebut masyarakat nantinya tidak perlu lagi berpangku 

tangan atau mengandalkan lagi bantuan pemerintah dalam mengatasi 

permasalahan di lingkungannya. Masyarakat akan terbiasa untuk bergerak inisiatif 

ketika terjadi permasalahan di lingkungannya. Pemerintah juga menjadi tidak 

terlalu terbebani lagi oleh permasalahan yang terjadi di masyarakat. 

Menurut Sulistiyani dalam Maharani (2012: 1) menjelaskan bahwa tujuan 

yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk 

individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi 

kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. 

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat 

yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan 

sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi 

dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. 

 Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan keluarganya, baik dengan meningkatkan usaha yang ada maupun 

dengan menciptakan kesempatan kerja baru serta meningkatkan daya tawar 

mereka melalui pendampingan yang partisipatif dan berkelanjutan. Selain itu, 

pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar 
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mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga 

masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor 

peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan nonformal perlu 

mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan “mendidik masyarakat 

agar mampu mendidik diri mereka sendiri” atau “membantu masyarakat agar 

mampu membantu diri mereka”. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha 

pemberdayaan masyarakat adalah massyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu 

mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan (Karsidi, 2013; 

126). 

 Menurut Sutarto (2007: 159), konsep pengembangan dalam tataran 

pendidikan nonformal cenderung dikonsepkan sebagai pemberdayaan 

(empowering process) yang bertujuan agar masyarakat mampu memahami dan 

mengendalikan diri (swadaya) kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan politik 

yang mempengaruhi kehidupannya, sehingga ia dapat meningkatkan martabat dan 

taraf hidupnya (pemberdayaan kemandirian). 

 Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak 

pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan 

kemiskinan (poverty alleviation) atau penanggulangan kemiskinan (poverty 

reduction). Karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam 

bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapatan (income 

generating). Pemahaman seperti itu tidaklah salah, tetapi belum cukup. Sebab 

hakikat dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan, 

mendorong kemauan, dan keberanian, serta memberikan kesempatan bagi upaya-
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upaya masyarakat (setempat) untuk dengan atau tanpa dukungan pihak luar 

mengembangkan kemandiriannya demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan 

(ekonomi, sosial, fisik, dan mental) secara berkelanjutan. 

 Tujuan pemberdayaan dalam penelitian ini adalah memberikan berbagai 

pembinaan dalam bentuk pendampingan pada UPPKS (Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga Sejahtera) sehingga kelompok dapat berjalan mandiri serta 

dapat meningkatkan harga diri dalam melaksanakan fungsi sosial wajar di 

masyarakat. 

2.1.3 Sasaran Pemberdayaan 

 Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif 

masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama 

pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, 

kekuatan, atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat 

yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan 

masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat 

meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumber daya yang 

dimilikinya.  

 Sasaran program pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh 

Sumaryadi (2005: 115) dalam mencapai kemandirian yaitu sebagai berikut: a) 

terbuka kesadaran dan tumbuh peran aktif, mampu mengorganisir dan 

kemandirian bersama, b) memperbaiki keadaan sosial kehidupan kaum lemah, tak 

berdaya, dengan meningkatkan pemahaman, peningkatan pendapatan, dan usaha-
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usaha kecil di berbagai bidang ekonomi ke arah swadaya, c) meningkatkan 

kemampuan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam ketrampilan teknis dan 

manajemen untuk memperbaiki produktifitas dan pendapatan mereka. 

 Program pemberdayaan yang baik harus mempunyai sasaran program 

yang jelas dan terarah, sehingga tujuan dari program yang dilakukan dapat 

tercapai. Sasaran pemberdayaan ditujukan agar meningkatkan kinerja yang nyata 

sesuai dengan keterampilan yang ada sehingga diperoleh perbaikan dalam 

produktifitas dan pendapatan kelompok-kelompok swadaya masyarakat. 

Sulistiyani (2004: 90) juga mengemukakan bahwa sasaran pemberdayaan itu 

meliputi tiga pilar, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat yeng hendaknya 

menjalin hubungan kemitraan yang selaras. 

2.1.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

 Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, 

strategi yang dilakukan pada dasarnya adalah sebagai berikut: 

1. Mengedepankan fasilitas untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian 

masyarakat dalam pengelolaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

2. Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan diskusi public bersama 

masyarakat dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam 

pembangunan. 

3. Membangun kemitraan dengan seluruh pelaku pembangunan untuk secara 

sinergis melakukan upaya bersama dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 
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4. Memotivasi tokoh-tokoh masyarakat, baik yang berada di ranah maupun di 

rantau untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan 

masyarakat. 

5. Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan koordinasi antar SKPD baik 

provinsi maupun kabupaten dan kota. 

6. Mengutamakan peran serta masyarakat dari pada peran pemerintah. 

7. Mengembangkan komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan pusat dan 

kabupaten dan kota dalam memantapkan pelaksanaan program-program 

pemberdayaan masyarakat. 

2.1.5 Prinsip-prinsip dan Tahapan Pemberdayaan Masyarakat 

 Menurut (Suharto, 2006: 68) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu harus ada kerjasama 

sebagai partner. 

2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subyek 

yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-

kesempatan. 

3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang 

dapat mempengaruhi perubahan. 

4. Kompetensi diperoleh dan dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya 

pengalaman yang memberikan rasa optimis kepada masyarakat. 



29 
 

 
 

5. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai 

keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah 

tersebut. 

6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting 

bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan 

untuk mengendalikan seseorang. 

7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam memberdayakan diri mereka sendiri, 

tujuan, cara, dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri. 

8. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena 

pengetahuan dan mobilisasi tindakan bagi perubahan. 

9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan 

untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif. 

10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, evolutif, dikarenakan 

permasalahan selalu memiliki beragam solusi. 

11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal lain melalui 

pembangunan ekonomi secara pararel. 

 Nugroho (2007) pemberdayaan adalah sebuah “proses menjadi” bukan 

“proses instan”. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu 

penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. 
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Tiga Tahapan dalam Proses Pemberdayaan 

 

 

  

Sumber: Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, “Manajemen 

Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan 

Masyarakat”. 

Gambar 2.1 Tahapan dalam Proses Pemberdayaan 

1. Dalam tahap penyadaran, target sasaran adalah masyarakat yang kurang 

mampu yang harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk 

menjadi berada atau mampu. Disamping itu juga mereka harus dimotivasi bahwa 

mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinanya. Proses ini dapat 

dipercepat dan dirasionalisasikan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan. 

2. Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat yang 

kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang 

yang akan diberikan. Dimana tahapan ini dilakukan dengan cara memberikan 

pelatihan-pelatihan, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya yang bertujuan untuk 

meningkatkan life skill dari masyarakat tersebut. 

3. Pada tahap pendayaan, masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan 

dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang 

ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai 

Penyadaran  Pengkapasitasan  Pendayaan 
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dengan kapasitas dan kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya dan dituntun 

untuk melakukan self evaluation terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas 

pilihan tersebut. 

  Menurut Slamet dalam Maharani (2012: 2) menjelaskan lebih rinci 

bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, 

mengerti, faham termotivasi,berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, 

mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, 

berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu 

bertindak sesuai dengansituasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan 

masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara 

berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara 

bertanggungjawab. 

 Menurut Suharto (2006: 67), pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan 

pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan 

pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu: 

1. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu 

membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang 

menghambat. 

2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 



32 
 

 
 

Pemberdayaan harus menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan 

kepercayaan dari masyarakat yang menunjang kemandirian. 

3. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah 

agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari persaingan yang tidak 

seimbang antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi 

kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan 

pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang menguntungkan 

masyarakat kecil. 

4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat 

mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus 

mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam posisi yang semakin 

lemah dan terpinggirkan. 

5. Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tidak terjadi 

keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. 

Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang 

memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. 

  Menurut Wilson dalam jurnal Dwiyanto dan Jemadi (2013: 41) berpendapat 

bahwa terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat, yaitu : 
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Tabel 2.1 Tahapan Pemberdayaan 

Tahap Pertama Keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah 

menjadi lebih baik. 

Tahap Kedua Mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-

faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam 

dirinya dan komunitasnya. 

Tahap Ketiga Sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa 

memiliki tanggungjawab dalam mengem-bangkan 

dirinya dan komunitasnya. 

Tahap Keempat Upaya untuk mengembangkan peran dan batas 

tanggungjawab yang lebih luas, juga terkait dengan 

minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan 

lebih baik. 

Tahap Kelima Mulai adanya hasil-hasil nyata peningkatan rasa 

memiliki yang lebih besar dan menghasilkan keluaran 

kinerja yang lebih baik. 

Tahap Keenam Telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap 

dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja 

mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi 

sebelumnya. 

Tahap Ketujuh Telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa 

tertantang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik 

 

  Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya 

individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan 

individu dan pekerjaan yang lebih tinggi. Proses bisa diartikan sebagai runtutan 

perubahan (peristiwa) dalam  perkembangan sesuatu (Depdiknas, 2003), jadi 

proses pemberdayaan bisa dimaknai sebagai runtutan perubahan dalam 

perkembangan usaha untuk membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. 
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  Menurut jurnal Dwiyanto dan Jemadi (2013: 42) memaparkan empat 

tahapan dalam proses pemberdayaan sebagai berikut:  

a) Awakening atau penyadaran, pada tahap ini masyarakat disadarkan akan 

kemampuan, sikap dan keterampilan yang dimiliki serta rencana dan 

harapan akan kondisi mereka yang lebih baik dan efektif. 

b) Understanding atau pemahaman, lebih jauh dari tahapan penyadaran 

masyarakat diberikan pemahaman dan persepsi baru mengenai diri mereka 

sendiri, aspirasi mereka dan keadaan umum lainnya. Proses pemahaman 

ini meliputi proses belajar untuk secara utuh menghargai pemberdayaan 

dan tentang apa yang dituntut dari mereka oleh komunitas. 

c) Harnessing atau memanfaatkan, setelah masyarakat sadar dan mengerti 

mengenai pemberdayaan, saatnya mereka memutus-kan untuk 

menggunakannya bagi kepentingan komunitasnya. 

d) Using atau menggunakan keterampilan dan kemampuan pemberdayaan 

sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. 

  Pemberdayaan adalah sebuah proses, sehingga tidak bisa dipahami 

sebagai proyek tunggal dengan awal dan akhir. Suatu cara atau filosofi dimana 

pelaksanaan dan penyesuaiannya memerlukan pembinaan dan proses yang 

cukup lama. 

2.1.6 Teknik Pemberdayaan Masyarakat 

  Pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini selalu ada pihak yang 

memberdayakan dan diberdayakan. Proses pemberdayaan dilakukan melalui 
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beberapa tahap. Berdasarkan pendapat Sulistiyani (2004: 83), proses 

pemberdayaan dibagi menjadi tiga tahap antara lain: 

1. Tahap penyadaran atau pembentukan perilaku dalam proses pemberdayaan 

masyarakat. 

2. Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang dapat 

berlangsung baik, penuh semangat, dan berlangsung efektif. 

3. Tahap pengayaan atau peningkatan intelektualitas dan kecakapan 

keterampilan, ditandai dengan kemampuan inisiatif dan inovasi-inovasi baru. 

2.1.7 Metode Pemberdayaan 

 Menurut Maharani (2012: 3) kegiatan pemberdayaan masyarakat 

merupakan kesatuan proses yang berkelanjutan melalui kegiatan “kaji tindak yang 

partisipatif” atau dikenal sebagai Participatory Action Research/PAR. Pengertian 

PAR bukanlah sebuah ‘proyek’ yang melibatkan partisipasi masyarakat, 

melainkan lebih bernuansa filosofis untuk memberikan kesempatan dan 

kepercayaan terhadap kemampuan dan kemauan masyarakat untuk melaksanakan 

pembangunan di wilayahnya sendiri dan bagi kepentingan peningkatan 

masyarakatnya sendiri sesuai dengan kebutuhan potensi yang mereka miliki 

sendiri, melalui kegiatan aksi dan refleksi yang berkelanjutan. 

Di dalam pelaksanaanya, PAR dilaksanakan sebagai berikut; 

a) Kegiatan pengumpulan data dasar, dilaksanakan dengan menggabungkan 

teknik penilaian desa secara cepat (Rapid Rural Appraisal/ RRA) yang 
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dilakukan oleh orang luar dan survai mandiri yang dilakukan sendiri oleh 

masyarakat melalui Community Self Survei/ CSS. 

b) Kegiatan perencanaan kegiatan yang dilakukan melalui kegiatan penilaian 

partisipatif atau Participatory Rural Appraisal/ PRA. 

c) Kegiatan aksi merupakan ‘proses belajar’ yang terus menerus dan dilaksanakan 

dalam bentuk pelatihan (in door and out door) yang kait mengait secara 

berkelanjutan, dengan menggunakan metode pendidikan orang dewasa yang 

partisipatif (Participatory Training Method). 

d) Refleksi dilakukan juga oleh masyarakat dalam bentuk pemantauan dan 

evaluasi kegiatan melalui Participatory Assesment for Monitoring and 

Evaluation. 

 Partisipasi merupakan hal yang erat kaitannya dengan pemberdayaan 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dinilai berhasil atau tidaknya terlihat dari 

bagaimana partisipasi masyarakatnya dalam prosesnya. Dengan melihat 

bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat, 

nantinya akan diketahui bagaimana kondisi masyarakat tersebut dan seperti apa 

pola pikir masyarakat. Ketika sikap partisipasi di masyarakat sudah terbangun 

maka terlihatlah perkembangan pemikiran masyarakat akan sadarnya dengan 

kondisi mereka. Partisipasi adalah suatu kondisi dimana masyarakat ikut serta 

dalam proses pengidentifikasian masalah dan bagaimana cara menanganinya, 

keputusan atau tindakan apa yang harus diambil untuk menghadapi masalah 

tersebut.  
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 Menurut Davis dalam jurnal Adenansi dkk (2016: 3), pengertian partisipasi 

adalah keterlibatan mental/pikiran atau moral/perasaan di dalam situasi kelompok 

yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam 

usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang 

bersangkutan. Masyarakat merupakan salah salah bagian penting yang akan 

berpengaruh terhadap tegaknya negara dan tercapainya tujuan nasional. Oleh 

karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan 

keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta bersama pemerintah 

dalam membangun negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang 

warga masyarakat adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai 

kegiatan pembangunan di wilayahnya. Partisipasi selalu dikaitkan dengan peran 

serta. 

 Menurut Hasan (2007: 1) mengemukakan bahwa prinsip partisipasi adalah 

mendorong setiap warga menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam 

proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Analisis partisipatif ini dilakukan guna 

memahami suara masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan, tentang masalah 

kemiskinan yang mereka hadapi serta mengakomodasikan suara masyarakat 

miskin dalam perumusan kebijakan. 

Partisipasi masyarakat selalu memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bukan 

reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang 

dilakukan oleh semua yang terlibat, ada tindakan yang mengisi kesepakatan 
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tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang 

setara. 

Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin setiap kebijakan yang diambil 

dapat mencerminkan aspirasi masyarakat. Saluran komunikasi sebagai salah satu 

wadah atau media yang sangat urgen bagi masyarakat dalam memudahkan 

penyampaian pendapatnya, kerap menjadi salah satu kendala tersendiri dalam 

memaksimalkan peran partisipasi masyarakat. Untuk itu, perlu penyediaan sarana 

maupun jalur komunikasi yang efektif meliputi pertemuan-pertemuan atau 

rembug-rembug umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat baik 

tertulis maupun tidak tertulis. 

Perencanaan partisipatif juga merupakan salah satu metode yang efektif 

untuk men-stimulan keterlibatan masyarakat menyiapkan agenda pembangunan 

yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan secara 

partisipatif dalam upaya penyelesaian masalah-masalah di masyarakat, yang 

dilakukan secara bersama-sama. 

 Tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan 

menciptakan masyarakat sejahtera secara fisik, mental maupun sosial, namun 

pendekatan yang digunakan dalam pembangunan harus senantiasa mengutamakan 

proses daripada hasil. Pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan 

pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan 

masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan 

dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program 
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membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen 

program, tetapi juga sebagai produsen karena telah terlibat dalam proses 

pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki 

program dan tanggung-jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang 

lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya. Partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan bisa didapatkan ketika masyarakat tersebut telah mampu membawa 

dirinya untuk ikut terlibat dalam pembangunan, sehingga konsep pembangunan 

partisipatif harus juga dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat. Untuk menuju 

kepada usaha pembangunan partisipatif yang sebenarnya, masyarakat yang 

mampu untuk mengembangkan komunitasnya menuju ke arah kemajuan, maka 

pemberdayaan masyarakat menjadi satu hal yang harus dilaksanakan. 

 Peranan masyarakat sebagai pusat pemberdayaan masyarakat perlu 

didorong dan dimaksimalkan seperti diungkapkan Ife dan Tesoriero dalam Garjita 

dkk (2014: 50) partisipasi masyarakat yang tinggi akan menjamin berjalannya 

proses-proses dalam pengembangan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat 

merupakan alat dan tujuan. Dengan demikian, maka pembangunan partisipatif 

adalah proses melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan 

substansial yang berkenan dengan kehidupan masyarakat. 

 Paradigma baru pembangunan dewasa ini lebih memberikan ruang yang 

memadai bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. 

Menurut Sumardjo dan Saharudin dalam Tampubolon (2012: 154) partisipasi 

masyarakat diperlukan karena partisipasi berarti : (1) mensukseskan program 

secara lebih terjamin dan lebih cepat; (2) mendekatkan pengertian pihak 
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perencana/ pengelola dengan kebutuhan golongan sasaran; (3) media untuk 

memupuk keterampilan masyarakat, kekeluargaan, dan kepercayaan diri; dan (4) 

mencapai partisispasi positif sebagai ciri khas masyarakat modern Salah satu 

strategi untuk membangkitkan partisipasi aktif individu anggota masyarakat 

adalah melalui pendekatan kelompok. Pembangunan yang ditujukan kepada 

pengembangan masyarakat, akan mudah dipahami apabila melibatkan agen-agen 

lokal melalui suatu wadah yang dinamakan kelompok.  

2.2 UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) 

2.2.1 Pengertian UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 

Sejahtera) 

 UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) 

merupakan suatu program dari BKKBN, akan tetapi pada UPPKS yang terletak di 

Kabupaten Semarang dinaungi oleh Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaan Perempuan (Badan KBPP) Kabupaten Semarang yang hampir 

mayoritas anggota kelompoknya adalah ibu-ibu rumah tangga yang bertujuan 

untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. 

 Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 

(UPPKS) adalah sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari 

berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari Keluarga Pra Sejahtera sampai 

dengan Keluarga Sejahtera III Plus baik yang sudah menjadi akseptor KB, PUS 

yang belum ber-KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam rangka 
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mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, aktif melakukan berbagai kegiatan 

usaha bersama dalam bidang usaha ekonomi produktif (UEP). 

 Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dalam mengetahui 

tingkat kesejahteraan, berdasarkan Badan Kependudukan Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) yang telah mengadakan program yang disebut dengan 

pendataan keluarga. Yang mana pendataan ini bertujuan untuk memperoleh data 

tentang dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan 

dan pengentasan kemiskinan. Adapun tahapan keluarga sejahtera tersebut ialah 

sebagai berikut: 

a). Keluarga Pra Sejahtera 

 Keluarga pra sejahtera adalah keluarga-keluarga yang belum dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan akan ibadah, 

pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Pada keluarga pra sejahtera 

ini di kategorikan sebagai berikut: (1) Melaksanakan ibadah menurut agama 

masing-masing anggota keluarga, (2) Pada umumnya anggota keluarga, makan 

dua kali sehari atau lebih, (3) Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian 

berbeda di rumah, bekerja, sekolah atau berpergian, (4) Bagian yang terluas 

terbuat dari tanah bukan lantai. 

b). Keluarga Sejahtera I 

 Keluarga sejahtera I adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi 

kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan 

sosial psikologisnya, seperti kebutuhan akan pendidikan, interaksi dalam 
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keluarga, interaksi dengan lingkungan, tempat tinggal, dan transportasi. Pada 

keluarga sejahtera I kebutuhan dasar telah terpenuhi namun kebutuhan sosial 

psikologi belum terpenuhi yaitu: (1) Anggota keluarga melaksanakan ibadah 

secara teratur, (2) Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging, 

ikan, atau telur, (3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel 

pakaian baru pertahun, (4) Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk 

tiap pengguna rumah, (5) Seluruh anggota keluarga dalam tiga bulan terakhir 

dalam keadaan sehat, (6) Paling kurang satu anggota 15 tahun keatas mempunyai 

penghasilan tetap, (7) Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-15 tahun bisa 

membaca, menulis, dan berhitung, (8) Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah 

pada saat ini. 

c). Keluarga Sejahtera II 

Keluarga sejahtera II adalah keluarga-keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti 

kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Pada keluarga sejahtera II 

kebutuhan fisik dan sosial psikologis telah terpenuhi namun kebutuhan 

pengembangan belum yaitu: (1) Mempunyai upaya untuk meningkatkan agama, 

(2) Sebagian penghasilan keluarga dapat disisihkan untuk tabungan keluarga, (3) 

Membiasakan makan bersama dengan anggota keluarga guna melancarkan 

komunikasi antar anggota keluarga, (4) Ikut serta dalam kegiatan masyarakat di 

lingkungan keluarga, (5) Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah minimal 

satu kali perbulan, (6) Dapat memperoleh berita dan surat kabar, radio, televise, 
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atau majalah, (7) Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi 

sesuai situasi dan kondisi daerah. 

d). Keluarga Sejahtera III 

 Keluarga sejahtera III adalah keluarga-keluarga yang telah dapat 

memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan 

perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang 

teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam 

kegiatan kemasyarakatan. 

2.2.2 Pembinaan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 

Sejahtera) 

 Kewirausahaan mempunyai kaitan erat dengan usaha dan kegiatan 

UPPKS. Sebab sikap dan perilaku kewirausahaan sangat menentukan 

keberhassilan pengelola usaha kelompok UPPKS dalam melakukan kegiatan 

ekonomi produktif. Kegiatan ekonomi produktif ini bisa dijalankan perorangan 

atau melalui kelompok. Bila dijalankan melalui kelompok, setiap anggota ikut 

ambil bagian dan ikut bertanggung jawab atas semua kegiatan ekonomi produktif 

yang dilakukan. 

Anggota kelompok bisa menjalankan atau beberapa anggota bisa 

menggabungkan usahanya sehingga membentuk kelompok usaha bersama yang 

kecil atau yang disebut sub usaha kelompok. Dalam semua bentuk kegiatan 

ekonomi produktif dari anggota kelompok UPPKS, baik perorangan atau bersama, 

ikatan dalam kelompok dan tanggungjawab bersama tetap ada. 
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 Ikatan dalam kelompok dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi 

produktif. Bukan hanya karena pinjaman dari sumber penyandang dana yang 

disalurkan melalui kelompok, tetapi ada juga dalam hal pembelian bahan baku 

atau pemasaran produk anggota kelompok. Kelompok juga bisa memberi 

bimbingan teknis atau di bidang administrasi kepada anggota yang mempunyai 

usaha. 

2.2.2.1 Sumber Permodalan 

 Pada dasarnya, setiap kelompok akhirnya diharapkan untuk mandiri. 

Namun demikian, BKKBN dapat memfasilitasi akses untuk mendapat bantuan 

modal usaha yang bersumber dari berbagai pihak antara lain: 

a. APBN/APBD II    f. PNPM 

b. Perbankan    g. DAMANDIRI 

c. Pegadaian    h. PUNDI 

d. PT. PNM    i. Koperasi 

e. Sektor Swasta/CSR 

Untuk bisa memperoleh bantuan modal usaha, kelompok UPPKS harus 

terdaftar dalam databasis kelompok UPPKS. Agar dana dimanfaatkan secara 

bertanggung jawab, maka bantuan/kredit modal diupayakan ke kelompok UPPKS 

penerima bantuan atau kredit yang benar-benar mempunyai kegiatan usaha 

ekonomi produktif dan dikelola dengan baik. 

2.2.2.2 Sistem Pembinaan 
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Pembinaan diharapkan dapat dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten/Kota, 

Kecamatan, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

PLKB/PKB, Kader KB dan pendamping yang berkemampuan untuk memotivasi 

kelompok UPPKS sangat berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan kualitas 

kelompok UPPKS, karena unsur-unsur tersebut berhubungan langsung dan 

sebagai petugas lini lapangan terdepan dalam membina dan mendampingi usaha 

kelompok UPPKS. 

Keberhasilan usaha kelompok UPPKS menjadi bahan pembinaan bagi para 

pembina yang pada akhirnya mengarahkan anggota kelompok menjadi peserta KB 

Mandiri, peserta KB Lestari dan menjadi motivator KB di wilayahnya. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan alur atau arah berpikir yang hendak 

disampaikan oleh peneliti terhadap pembaca. Pada penelitian ini terdapat berbagai 

permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat melalui kelompok UPPKS 

“sahabat” yang meliputi bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui kelompok 

UPPKS “sahabat”, strategi yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat 

melalui kelompok UPPKS “sahabat”, dan faktor-faktor apa saja yang menjadi 

penghambat pemberdayaan masyarakat melalui kelompok UPPKS “sahabat”. 

Pemberdayaan masyarakat termasuk bagian dari pendidikan 

nonformal. Melalui pemberdayaan ini diharapkan masyarakat mampu merasa 

ingin meningkatkan taraf hidup mereka dengan memanfaatkan sesuai dengan 

kemampuan mereka. Adanya tempat atau wadah seperti kelompok UPPKS 
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tersebut seharusnya memudahkan masyarakat dan lebih termotivasi untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Masyarakat banyak 

tentunya dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan mengasah 

keterampilan yang mereka punya.  

Adanya langkah-langkah yang mendukung proses pemberdayaan 

masyarakat kelompok UPPKS “Sahabat” membuat anggota tidak hanya sebatas 

diberdayakan melainkan adanya langkah-langkah tersebut sebagai patokan. 

Langkah-langkah tersebut sangat membantu proses pembangunan masyarakat 

didalam kelompok yang lebih baik. Dengan adanya langkah-langkah 

pemberdayaan, maka akan berguna untuk dasar pembangunan atau pengembangan 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan dasar atau langkah-langkah 

yang dapat memperkuat pemberdayaan tersebut. 

Dalam suatu kelompok masyarakat terdapat macam-macam karakter 

masyarakat yang bergabung menjadi didalam kelompok tersebut. Di dalam 

kelompok ini terdapat masyarakat produktif dan masyarakat terampil. Adanya dua 

jenis masyarakat berbeda karakter dapat membantu dan menjadikan kelompok 

tersebut lebih kuat. Kelompok terbentuk adanya masyarakat yang produktif dan 

terampil dalam kelompok maupun individu. 

Untuk lebih memahami kerangka berpikir dalam penelitian ini, maka 

dibuatlah bagan seperti berikut:  
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

-Proses Pemberdayaan Masyarakar 

-Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

-Faktor Pendukung dan Penghambat 

Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Kelompok UPPKS “Sahabat” 

Masyarakat 

Produktif 
Masyarakat 

Terampil 

Indikator Masyarakat Produktif 

a. Masyarakat berpengetahuan 

luas 

b. Masyarakat memiliki banyak 

gagasan 

c. Masyarakat memberikan 

solusi 

d. Masyarakat mampu berpikir 

jangka panjang 

Indikator Masyarakat 

Terampil 

a. Masyarakat sangat percaya 

diri 

b. Masyarakat mempunyai 

banyak kemampuan 

c. Masyarakat mengetahui 

tugas 

d. Masyarakat memiliki 

pemikiran maju 

-Pemungkinan 

-Penguatan 

-Perlindungan 

-Penyokongan 

-Pemeliharaan 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

5.1.1 Proses pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di kelompok UPPKS 

“Sahabat” yaitu menggunakan pendekatan partisipasi aktif. Anggota kelompok 

diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat maupun usulan yang 

bentuknya membangun kelompok untuk lebih baik. Hal ini bertujuan agar iklim 

didalam kelompok tidak hanya pasif tetapi dapat saling tukar pikiran. Dengan 

menerapkan pendekatan partisipasi aktif didalam kelompok dapat menjadikan 

atau menuntut anggota untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasan yang berbeda. 

Dari model pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam kelompok UPPKS 

“Sahabat”, dapat disimpulkan bahwa model pemberdayaan masyarakat tersebut 

dikatakan berhasil dalam membentuk iklim kelompok yang aktif. Menjadikan 

anggota kelompok lebih percaya diri, lebih berwawasan luas karena adanya 

pertukaran pemikiran antar anggota, serta lebih menjadi anggota yang pandai 

mengeluarkan ide-ide atau gagasan yang tidak biasa. 

5.1.2 Strategi yang digunakan dalam kelompok UPPKS “Sahabat” adalah 

menggunakan strategi pendekatan dan pendampingan. Dengan menggunakan 

strategi pendekatan dan pendampingan yang terlihat simpel dan mudah, bisa
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menjadikan anggota lebih nyaman, lebih paham, serta lebih semangat dalam 

produksi. Strategi ini juga dapat memberikan keleluasaan terhadap yang di 

damping. Tidak hanya berperan mendampingi saja tetapi ketua maupun pembina 

juga sesekali dapat memberikan contoh agar anggota dapat lebih paham, lebih 

nyaman, dan lebih semangat dalam bekerja. 

5.1.3 Faktor yang mempengaruhi baik yang mendukung ataupun yang 

menghambat dalam kelompok UPPKS “Sahabat” terbagi menjadi dua yaitu faktor 

internal dan eksternal. Untuk faktor pendukungnya semua komponen yang 

bersangkutan mendukung kelompok UPPKS “Sahabat”, dari mulai pihak 

kabupaten, pihak kecamatan, serta kelurahan sangat mendukung dengan adanya 

kelompok UPPKS “Sahabat”. Sedangkan faktor yang menghambat terbagi 

menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Untuk penghambat internalnya ialah dari 

pihak anggota kelompok itu sendiri, untuk eksternalnya yaitu kurangnya 

kerjasama dengan pihak luar mengenai pencairan dana. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pada temuan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, maka peneliti 

menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait pada model 

pemberdayaan masyarakat melalui kelompok UPPKS “Sahabat” Kelurahan 

Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang guna meningkatkan 

kualitas model pemberdayaan masyarakat yang diterapkan selama ini. Adapun 

saran-saran yang direkomendasikan oleh penulis adalah : 
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5.2.1 Proses pemberdayaan masyarakat yang sudah diterapkan didalam kelompok 

UPPKS “Sahabat” sudah termasuk pendekatan yang cukup efektif bagi para 

anggota kelompok. Tetapi pihak kelompok khususnya ketua  dan pembina harus 

memikirkan kenyamanan para anggota dengan kurangnya intensitas pendekatan 

antara anggota satu dengan anggota lain. 

5.2.2 Strategi pendekatan dan pendampingan cukup menjadikan anggota lebih 

daripada tidak ada pendampingan. Akan tetapi anggota akan terasa lebih paham 

lagi jika seorang ketua maupun pembina mendampingi dengan cara turun 

langsung dan memberi contoh ke anggota agar lebih memahami. 

5.2.3 Kelompok seharusnya lebih menyadari dan tidak lagi menyepelekan hal-hal 

kecil yang tentunya dapat menghambat proses. Selain itu, kelompok juga lebih 

memperbaiki relasi agar dapat bekerja sama dengan pihak luar yang dapat 

menghasilkan dan dapat dibuat tambahan dana.
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