
 

 

PRAKATA 

 

Tiada kata yang paling awal penulis ucapkan, selain puja dan puji 

syukur kehadirat Allah swt, karena dengan rahmat, taufiq dan hidayah -Nya 

sehingga tesis ini dapat diselesaikan.  

Tesis dengan judul “Evaluasi Program Pemberdayaan Daerah dalam 

Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), (Studi pada Kelompok 

Masyarakat Penerima Bantuan di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar) ”, 

bertujuan untuk (1) mengungkap dan mendeskripsikan gambaran tentang kondisi 

pekerjaan, tingkat pendapatan dan produktivitas kelompok masyarakat penerima 

bantuan program PDM-DKE, sebelum dan sesudah menerima bantuan, dan  (2) 

untuk melihat apakah ada perbedaan tingkat pendapatan dan produktivitas  

kelompok masyarakat sebelum dan sesudah menerima bantuan.  

Selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan segenap pihak. Karena itu 

penulis menghaturkan terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT, semoga 

amal baktinya dapat diterima di sisi-Nya. Secara khusus ucapan terima kasih 

ditujukan kepada: Prof.Dr.H.Andi Makkulau dan Dr. Muhammad Ardi, MS. 

selaku ketua dan anggota komisi penasihat, Prof. Dr. H.M. Idris Arief, MS., 

selaku rektor Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. H.M. Idrus Abustam, 

selaku direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. H. 

Darmawan MR., M.Sc. selaku ketua Program Studi Pendidikan Ilmu 



 

 

Pengetahuan Sosial, kepada bapak-bapak dewan penguji, Prof. Dr. H. Mansyur 

Hamid, M.Pd. dan DR. Arismunandar M.Pd., penulis menyampaikan terima 

kasih yang setinggi-tingginya atas masukan yang diberikan demi perbaikan tesis 

ini. The last but not least, Istri tercinta Rukmini Rustam, Bsw dan anak tercinta 

A. Syakria Kamila Utami serta  seluruh keluarga yang tak henti -hentinya 

memotivasi, memohonkan do’a dan memberi bantuan mulai dari awal hingga 

akhir penyelesaikan studi penulis. Kepada sahabat-sahabat tercinta yang tak 

sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis menyampaikan 

terima kasih yang setulus-tulusnya atas kebersamaannya selama ini. Hal ini 

menjadi kekuatan esktra bagi penulis dalam menyele saikan tugas berat ini. 

Akhirnya penulis mengharap semoga hadirnya tesis ini dapat 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, 

memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian kita dan menilainya 

sebagai suatu ibadah di sisi-Nya. Amin. 

Hasbunallah wani’mal wakil 

 

Makassar, Juni  2001 

 

A. Muin Makkulau 

 

 



 

 

ABSTRAK 

 

A.MUIN. “Evaluasi Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi 

Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE). (Studi pada Kelompok Masyarakat 

Penerima Bantuan di Kecamatan Ujung Tanah)“. (dibimbing oleh H. Andi 

Makkulau dan Muhammad Ardi). 

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 tidak hanya 

merambah sektor ekonomi tapi telah berkembang ke sektor sosial masyarakat. 

Dampak krisis ini telah mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran dan 

penduduk miskin ,baik di pedesaan maupun di perkotaan. Mengantisipasi 

intensitas dampak krisis ini pemerintah telah mengambil langka-langka 

penanggulangan melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang terdiri 

atas; JPS Bidang Sosial, JPS Padat Karya, Dana Bantuan Operasional 

Pendidikan Dasar dan Menengah (DBO-Dikdasmen),Operasi Khusus Beras 

(OPK-Beras) dan Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak 

Krisis Ekonomi (PDM-DKE). Namun demikian Program PDM-DKE  dianggap 

paling layak dikembangkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. 

          Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kondisi 

pekerjaan,tingkat pendapatan dan tingkat produktivitas kelompok masyarakat 

penerima bantuan Program PDM-DKE sebelum dan sesudah menerima 

bantuan di Kecamatan Ujung Tanah. 

         Jenis penelitian ini adalah survei. Populasi penelitian adalah seluruh 

kepala keluarga penerima bantuan Program PDM-DKE di Kecamatan Ujung 

Tanah. Sampel sebanyak 144 kepala keluarga ditarik dengan cara multistage 



 

 

proportional random sampling. Variabel yang diperhatikan adalah tingkat 

pendapatan dan tingkat produktivitas, kondisi pekerjaan, besarnya bantuan, 

proses pengelolaan bantuan dan pemanfaatan bantuan. Data dikumpulkan 

dengan menggunakan angket dan wawancara kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis deskriptif . 

         Hasil penelitin menunjukkan bahwa kondisi pekerjaan, tingkat 

pendapatan dan tingkat produktivitas kelompok masyarakat sebelum menerima 

bantuan tergolong rendah. Kondisi pekerjaan, tingkat pendapatan dan tingkat 

produktivitas  setelah menerima bantuan Program PDM-DKE mengalami 

peningkatan dan berada pada kategori cukup.Hal ini menunjukkan bahwa ada 

perbedaan tingkat pendapatan dan produktivitas kelompok masyarakat 

penerima bantuan program PDM-DKE sebelum dan sesudah menerima 

bantuan. 

         Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disarankan agar pelaksanaan 

Program PDM-DKE ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan dalam bentuk 

proyek percontohan   pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan dana 

bergulir yang berorientasi pada pengembangan usaha produktif. 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 

A. MUIN. The Evaluation of Regional Empowerment Programs in 

Overcoming the Effect of Economic Crisis: A Study at the Community 

Groups of Aid-Receivers in Ujung Tanah District (sepervized by Andi 

Makkulau and Muhammad Ardi). 

The economic crisis which occurred in Indonesia in 1997 did not only 

affect the economic sectors but also the social sectors of the community. The 

effect of this crisis has caused the increase of the number of unemployed 

persons and poor people at rural as well as urban areas. Anticipating the 

intensity of the effect of this crisis, the government has taken steps or measures 

in overcoming it through the program of Social Safety Net (JPS) consisting of 

JPS in Social Field and JPS in Work Programs, Operating Loans for 

Elementary and Secondary Education (DBO-Dikdasmen), Special Operation 

for Rice (OPK-Beras), and Regional Empowerment Programs in Overcoming 

the Effect of Economic Crisis (PDM-DKE). However,  in the framework of 

community empowerment, it is the Regional Empowerment Program (PDM-

DKE) which can be developed most properly. 

This research aimed at describing the condition of work, the level of 

income, and the level of productivity of the community groups of aid-receivers 

from PDM-DKE Program before and after they received aid in Ujung Tanah 

District. 

This research was a survey. The population consisted of all household 

heads who had received aid from PDM-KDE Program in Ujung Tanah District. 

The sample size was 144 household   heads taken by using multistage 

proportional random sampling. The main variables were the level of income 

and the level of productivity, while the additional variables were the condition 



 

 

of work, the number of aid, the process of aid management and the use of aid. 

The data were collected through questionnaires and interview, and then 

analyzed by using descriptive analysis. 

The results showed that condition of work, the level of income, and the 

level of productivity of the community groups   before they received was low. 

The condition of work, the level of income, and the level of productivity after 

they had received aid from PDM-DKE Program increased and belonged to 

adequate category. This indicated that there was a difference in the level of 

income and the level of productivity of the community groups who received 

aid from PDM-DKE Program before and after they had received aid. 

Based on these results, it is suggested that PDM-DKE Program be 

continued and developed in the form of example-giving projects of community 

empowerment through continuous loan orienting to the development of 

productive businesses. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada tahun 1997 Indonesia mengalami efek negatif dari krisis ekonomi 

Asia Tenggara yang bermula dari terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap 

Dollar Amerika Serikat, yang menyebabkan harga-harga barang kebutuhan 

meningkat secara drastis. Kondisi ini diperparah lagi oleh berbagai bencana 

alam seperti kekeringan, kebakaran hutan, gempa bumi dan sebagainya. Dalam 

keadaan seperti itu lapisan masyarakat yang berpenghasilan rendah semakin 

terpuruk. 

Krisis yang semula hanya merambah sektor ekonomi telah berkembang 

ke sektor sosial ekonomi masyarakat. Berbagai lapisan masyarakat di daerah 

termasuk di perkotaan telah merasakan pahitnya krisis sosial dan ekonomi 

tersebut.  Namun demikian lapisan masyarakat termiskin yang paling 

merasakan getirnya dampak krisis karena lemahnya kemampuan mereka untuk 

bertahan hidup meskipun pada tingkat yang dasar. 

Dampak krisis ini telah memperlihatkan meningkatnya angka 

pengangguran dan jumlah penduduk miskin, baik di daerah pedesaan maupun 

di daerah perkotaan. Biro Pusat Statistik memperkirakan  bahwa pada tahun 

1998 jumlah penganggur telah mencapai sekitar 13,8 juta orang. Sedangkan 
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penduduk miskin mencapai kurang lebih 80 juta orang (BPS, 1998). Penduduk 

miskin tersebut sebagian besar sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan 

sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup layak 

lainnya. Dampak krisis ini juga telah menyebabkan daya beli masyarakat dan 

kegiatan ekonomi semakin menurun. 

Berdasarkan data statistik jumlah penganggur di kota Makassar sebelum 

terjadi krisis adalah sebesar 11.028 orang, dan pada saat krisis sebesar 11.899 

orang, sedangkan penduduk miskin sebelum krisis sebanyak 21.359 orang dan 

saat krisis jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 32.466 orang. Khusus 

Kecamatan Ujung Tanah tercatat jumlah penganggur sebelum krisis sebanyak 

218 orang dan pada saat krisis menjadi 717 orang. Sedangkan jumlah orang 

miskin sebelum krisis sebanyak 341 orang sedangkan pada saat krisis menjadi 

843 orang (BPS Kota Makassar, 1998). 

Untuk menangani hal ini pemerintah telah mengambil langkah untuk 

menanggulangi intensitas dampak krisis ekonomi bagi warga miskin dan 

penganggur melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Beberapa macam 

Program Jaring Pengaman Sosial seperti JPS Bidang Kesehatan, JPS bidang 

Sosial, JPS Padat Karya Sektor Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya, Bea Siswa 

Dana Bantuan Operasional Pendidikan Dasar dan Menengah (DBO 

Dikdasmen), Program Prakarsa Khusus untuk penganggur perempuan, Bantuan 

Operasional Pembinaan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (BOP SD/MI), 
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Operasi Khusus (OPK) Beras dan Program Pemberdayaan Daerah dalam 

Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM – DKE). 

Sebenarnya program semacam ini telah dilaksanakan dalam bentuk lain 

sebelum krisis melanda. Misalnya Program Pengentasan Kemiskinan IDT pada 

masa Orde Baru, Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa 

Tertinggal, Program Takesra dan Kukesra dan sebagainya. Program ini secara 

idealis sangat baik karena ditujukan untuk menolong lapisan masyarakat yang 

berada dalam kondisi ketidakmampuan secara ekonomi, sehingga mereka dapat 

bangkit yang pada gilirannya membawa dampak pada daya tahan serta 

perbaikan ekonomi secara keseluruhan. 

Prinsip dari JPS adalah Pemberdayaan Sosial (Social Empowerment), 

sehingga program ini bersifat mendidik masyarakat sasaran agar mampu 

mengatasi permasalahan dengan menggunakan potensi sendiri. Program ini 

bersifat berkelanjutan dengan menumbuhkan perilaku kolektif di tingkat mikro 

yang mencerminkan nilai rukun, peduli, mandiri dan sejahtera. 

Salah satu program Jaring Pengaman Sosial adalah Program 

Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi              

(PDM – DKE) berupa pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin 

akibat krisis ekonomi melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan 

kegiatan usaha produktif serta pembangunan prasarana/sarana pendukung 

kegiatan ekonomi baik di perkotaan maupun di pedesaan. Tujuan utama 
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program ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan kesempatan 

berusaha dengan sasaran pokok berkembangnya kegiatan ekonomi rakyat 

berskala kecil dan menengah dan meningkatnya daya beli masyarakat melalui 

peningkatan pendapatan. 

Program PDM – DKE diberikan kepada kegiatan usaha yang dapat 

menunjukkan sumbangan langsung terhadap peningkatan lapangan kerja, 

pendapatan masyarakat. dan selanjutnya sasaran utama pemberian bantuan 

program ini adalah penduduk miskin yaitu mereka yang kehilangan pekerjaan 

dan sumber penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

khususnya untuk pengadaan pangan, pembiayaan pendidikan, kesehatan serta 

kebutuhan sosial ekonomi lainnya, sedangkan sasaran lokasi adalah kelurahan 

tertentu yang memiliki pengangguran dan penduduk miskin dalam wilayah 

kecamatan. 

Masyarakat miskin di perkotaan umumnya menggantungkan hidup pada 

kegiatan usaha yang bersifat informal. Musiyam dan Wajdi (2000 : 32), 

menyatakan bahwa kelompok miskin kota sebagin besar bekerja pada sektor 

informal. Mereka yang dapat digolongkan ke dalam kegiatan sektor informal 

adalah pedagang kaki lima, penjual koran, anak-anak penyemir, penjaga kios, 

penjaja barang, pengemudi becak, pengemis dan lain-lain (Breman dalam 

Manning, 1996:139-140). 

Berdasarkan laporan Bappeda Kota Makassar tentang tingkat 

kemiskinan dan pengangguran di Kota Makassar bahwa jumlah penerimaan 
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bantuan modal bergulir tercatat sebanyak 2.859 orang mereka terdiri dari 

pedagang kaki lima, penjual kue, penjahit, pedagang asongan, kios/warung, 

penjual ikan, penjual sayur, kerajinan dan sebagainya. 

Selanjutnya berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kantor Camat 

Ujung Tanah (1998) menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan modal 

bergulir PDM-DKE adalah sebanyak 843 orang. Dengan jumlah dana sebesar 

Rp. 171.187.200,- dan jumlah dana pembangunan prasarana dan sarana yang 

dapat menampung tenaga kerja penganggur sebesar  Rp. 317.206.800,- dengan 

jumlah proyek fisik sebanyak 38 buah dan menyerap tenaga kerja sebanyak 

717 orang, sehingga total dana sebesar   Rp. 488.394.000,- 

Penerima bantuan tersebut dihimpun dalam suatu Kelompok Masyarakat 

(Pokmas) yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang 

Bendahara dan Anggota. Kelompok ini secara bersama-sama mengelola  

bantuan dan mengembalikan kepada kelompoknya sendiri di bawah bimbingan 

seorang fasilitator yang diangkat dari warga masyarakat di wilayah kelurahan 

yang bersangkutan. Dengan demikian pengelolaan dana bergulir tersebut 

diharapkan dapat membantu masyarakat untuk tetap bertahan (survive)  atau 

mengembangkan usaha di tengah kesulitan ekonomi.  

Kajian dan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dan bantuan 

JPS sebenarnya telah banyak dilakukan. Penelitian tersebut antara lain 

dilakukan oleh Zainuddin (1999) tentang analisis tingkat keberhasilan 
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pelaksanaan program IDT di Kabupaten Donggala, Balusu (1998) tentang 

dampak social ekonomi pelaksanaan program IDT di Kabupaten Kolaka dan 

Jamal (1997) tentang gambaran umum Pokmas Delima, sedangkan kajian 

tentang pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi (PDM-

DKE) secara khusus belum banyak dilakukan selain laporan yang diterima oleh 

Bappeda dari tiap-tiap kecamatan penyelenggara program tersebut. Namun 

pada umumnya laporan dan evaluasi program ini terkadang dilakukan di 

belakang meja untuk menjaga kontinuitas program sehingga akurasi data 

lapangan tidak dapat dipertanggung jawabkan. 

Kekhasan penelitian ini terletak pada aspek akurasi data lapangan yang 

diperoleh sehingga hasil penelitian yang didapatkan mencerminkan kondisi ril 

yang dihadapi kelompok masyarakat (Pokmas) penerima bantuan. Penelitian 

ini dilaksanakan di Kecamatan Ujung Tanah dengan beberapa pertimbangan 

antara lain bahwa Kecamatan Ujung Tanah mencakup 3 (tiga) lokasi geografis 

yang berbeda, yaitu daerah kepulauan, daerah pantai, dan daerah perkotaan. 

Kondisi akan merepresentasikan kondisi masyarakat Kota Makassar secara 

keseluruhan. Pertimbangan kedua pemilihan lokasi penelitian ini, karena 

Kecamatan Ujung Tanah berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kota 

Makassar tahun 1989-1999 jumlah keluarga miskin menerima bantuan PDM-

DKE di daerah  ini merupakan penerima yang paling besar dibandingkan 

kecamatan lain, yaitu 843 KK dari 2.859 KK atau 29,48 persen.  
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Pertimbangan terakhir penentuan daerah penelitian ini karena 

Kecamatan Ujung Tanah menjadi penerima dana bergulir paling besar di Kota 

Makassar sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih baik. Sebagai 

konsekuensi lebih lanjut, peneliti akan berupaya melihat perkembangan taraf 

hidup yang dialami masyarakat miskin kota setelah pelaksanaan PDM-DKE ini.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kondisi pekerjaan Kelompok Masyarakat penerima bantuan  

PDM-DKE sebelum dan sesudah memperoleh bantuan  di Kecamatan 

Ujung Tanah ? 

2. Seberapa besar bantuan yang diperoleh oleh Kelompok Masyarakat  dan 

bagaimana proses pengelolaan dan pemanfaatannya ? 

3. Bagaimana gambaran tingkat pendapatan dan produktivitas kelompok 

masyarakat sebelum dan sesudah memperoleh bantuan PDM – DKE di 

Kecamatan Ujung Tanah ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui kondisi pekerjaan Kelompok Masyarakat penerima 

bantuan PDM-DKE sebelum dan sesudah memperoleh bantuan. 

2. Untuk mengetahui besarnya bantuan serta proses pengelolaan dan 

pemanfaatannya. 
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3. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pendapatan dan produktivitas 

kelompok masyarakat penerima bantuan Program PDM – DKE sebelum 

dan sesudah memperoleh bantuan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi kepada Pemerintah Kota 

Makassar dalam menetapkan kebijaksanaan mengenai pemberdayaan 

masyarakat. 

2. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi kepada pihak-pihak yang 

berminat dan berkepentingan terhadap pelaksanaan program, PDM – DKE. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi 

kalangan akademis dan usaha memperluas perspektif tentang pelaksanaan 

program pembangunan di pedesaan. 

4. Penelitian ini dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan secara umum 

dan ilmu administrasi pembangunan secara khusus. 

5. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dan acuan bagi 

penelitian berikutnya. 
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BAB  II 

KAJIAN  TEORI 

 

A. Kemiskinan dan Masyarakat Miskin Kota 

Sampai saat ini belum ada definisi kemiskinan yang dianggap baku, 

namun demikian banyak yang menyepakati bahwa kemiskinan adalah gejala 

social yang bersifat umum sebagai bias dari pembangunan yang tidak hanya 

dimonopoli oleh negara-negara berkembang tapi juga terdapat hampir di setiap 

negara maju, sehingga terkadang bersifat difilik, ada satu hal mesti mencakup 

batasan tersebut, yaitu: “kekurangan atau ketidakberdayaan” yang dapat dilihat 

dari semua sisi, baik sisi ekonomi, sosial maupun politik. 

Dilihat dari sisi atau dimensi ekonomi, maka kemiskinan menjelma 

dalam bentuk “kekurangan” berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya 

meteril dan menjadi kebutuhan dasar hidup sehari-hari (Erida, 1996). Hal 

senada juga dikemukakan oleh Kuncoro dan Muchdia (1995) mengutip 

Sayogyo bahwa kemiskinan adalah suatu kehidupan yang berada di bawah 

standar hidup minimun yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan 

yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas 

kebutuhan beras dan gizi. 

Dilihat dari dimensi sosial dan kultural, maka kemiskinan dipandang 

sebagai akibat dari proses akumulasi kebodohan, rendahnya tingkat 
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pendidikan, paternalisme, cepat puas dan tidak berani menanggung resiko. 

Kondisi tersebut melahirkan budaya kemiskinan dan terlembaganya nilai-nilai 

seperti apatis, apolitis, fatalis dan ketidakberdayaan. 

Dilihat dari dimensi politik dan struktural, maka kemiskinan dipandang 

sebagai keadaan seseorang yang tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam 

proses politik dan tidak memiliki kekuatan politik sehingga menduduki strata 

paling rendah di masyarakat. Ada asumsi yang menyatakan bahwa orang yang 

miskin secara struktural dan politis akan berakibat pada miskin dalam materil 

(Nugroho, 1995). 

Disamping kemiskinan secara dimensional tersebut di atas, hal serupa 

juga dikemukakan oleh Baswir (1996) yang membedakan kemiskinan menjadi 

kemiskinan natural, kemiskinan kultural. Lebih lanjut Baswir menjelaskan 

bahwa kemiskinan natural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor-

faktor alam seperti cacat, sakit, lanjut usia atau bencana alam. Kemiskinan 

kultural adalah kemiskinan yang disebabkan karena faktor budaya seperti 

malas, tidak disiplin, boros dan lain-lain, sedang kemiskinan struktural adalah 

kemiskinan adalah kemiskinan yang disebabkan karena faktor-faktor buatan 

manusia, seperti distribusi aset produktif yang tidak merata. 

Persoalan kemiskinan struktural tersebut muncul karena ada sekelompk 

anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang yang 

layak, sebagai akibatnya ia harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat 
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lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan pemilikan asset produktif, 

sehingga semakin lama semakin tertinggal. Masyarakat miskin umumnya 

lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan 

ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai 

potensi lebih tinggi. 

Berkaitan dengan konsep kemiskinan, Suyanto (1998) menyatakan 

bahwa terdapat 3 (tiga) macam konsep kemiskinan, yaitu : (1) kemiskinan 

absolut, dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang konkrit, ukuran itu 

lazimnya berorientasi pada kebutuhan hidup dasar minimum anggota 

masyarakat (sandang, pangan dan papan). Masing-masing negara mempunyai 

batasan kemiskinan absolut yang berbeda-beda sebab kebutuhan hidup dasar 

masyarakat yang dipergunakan sebagai acuan memang berlainan. Karena 

ukurannya dipastikan, maka konsep kemiskinan ini mengenal garis batas 

kemikisnan, (2) kemiskinan relatif, dirumuskan berdasarkan the idea of 

relative standar, yaitu dengan memperhatikan dimensi tempat dan waktu. 

Dasar asumsinya adalah kemiskinan disuatu daerah berbeda dengan daerah 

lainnya. Konsep kemiskinan semacam ini lazimnya diukur berdasarkan 

pertimbangan (in terms of judgement) anggota masyarakat tertentu dengan 

berorientasi pada derajat kelayakan hidup, dan (3) kemiskinan subyektif, 

dirumuskan berdasarkan perasaan kelompok miskin itu sendiri. Konsep ini 

tidak mengenal a fixed yardstick, dan tidak memperhitungkan the idea of 
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relative standar. Kelompok yang menurut ukuran kita berada di bawah garis 

kemiskinan boleh jadi tidak menganggap dirinya miskin dan begitu pula 

sebaliknya. 

Sumodinngrat dan kawan-kawan (1999) menyebutkan beberapa pola 

kemiskinan yaitu: (a) persistent poverty, yaitu: kemiskinan yang telah kronis 

dan turun temurun. Daerah seperti ini umumnya merupakan daerah-daerah 

kritis sumber daya alamnya atau daerah terisolasi, (b) Cyclical poverty, yaitu 

kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan, (c) 

seasonal poverty, yaitu kemiskinan musiman seperti yang sering dijumpai pada 

kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan, (2) accidental poverty, yaitu 

kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu 

kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan 

suatu masyarakat. 

Apabila pola-pola kemiskinan tersebut di atas, dikaitkan dengan kondisi 

di Indonesia, keseluruhan pola tersebut secara relatif dapat dijumpai diberbagai 

daerah baik di perkotaan maupun di pedesaa. Kemiskinan yang terjadi di 

perkotaan umumnya mengikuti pola kedua dan keempat. Krisis ekonomi dan 

sosial yang merambah seluruh kota-kota besar di Indonesia semakin 

menambah jumlah penduduk miskin dalam bayangan pola accidental voberty. 

Melihat kemiskinan yang terjadi di Indonesia, Sumodiningrat dkk, 

(1999) menegaskan bahwa kemiskinan itu bersumber pada dua faktor yaitu 
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kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemisikinan secara struktural 

ditandai oleh kondisi struktur, ekonomi yang dualistis sehingga menyebabkan 

kepincangan pendapatan karena golongan miskin tidak mempunyai kondisi 

internal yang memadai dan kurang memperolah akses terhadap potensi-potensi 

ekonomi yang ada. Sementara disatu sisi golongan yang berpotensi lebih dan 

mempunyai akses terhadap sumber-sumber ekonomi serta keterampilan 

berkembang lebih cepat. Selanjutnya, kemiskinan kultural lebih berakar pada 

faktor-faktor budaya setempat (lokal) dan golongan masyarakat tertentu. Sifat 

kemiskinan cultural lebih berakar pada factor-faktor budaya setempat (lokal) 

dan golongan masyarakat tertentu. Sifat kemiskinan kultural lebih banyak 

diwarnai oleh sikap dan cara pandang individu serta kelompok masyarakat 

tertentu terhadap kehidupan. Sikap-sikap itu antara lain tercermin dalam watak 

mereka yang cenderung fatalistik dan kurang berorientasi ekonomi. 

Lebih lanjut Sumodiningrat dan kawan-kawan menjelaskan bahwa 

kedua jenis kemiskinan tersebut sama-sama harus diatasi. Pada uraian 

sebelumnya telah dijelaskan bahwa kemiskinan terukur dari pengeluaran 

makanan setara 2.100 kalori perkapita perhari. Dengan demikian, garis 

kemiskinan yang dewasa ini dipatok resmi oleh pemerintah sebesar Rp. 

52.470,- perkapita perbulan (Patokan BPS tahun 1998) untuk daerah kota dapat 

dipakai sebagai indikasi paling dasar dari tingkat kesejahteraan hidup 

masyarakat kota.  
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Berdasarkan uraian tentang kemiskinan, khususnya yang terjadi pada 

masyarakat miskin kota, maka dapat dinyatakan bahwa masyarakat miskin kota 

umumnya dapat dipahami dengan pendekatan dan kriteria kemiskinan yang 

dikeluarkan oleh BPS . Dengan pendekatan tersebut jumlah penduduk miskin 

di Indonesia termasuk Kota Makassar dapat dideteksi perkembangannya 

terutama disaat krisis sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini. Untuk 

membantu masyarakat tersebut nampaknya upaya pemberdayaan melalui 

pembinaan dana bergulir berupa bantuan modal terhadap usaha mereka penting 

untuk dilakukan. 

B.  Kebijakan  Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak 
Krisis Ekonomi (PDM – DKE) 

Pembangunan yang muncul dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan 

ditujukan untuk kesejahteraan rakyat merupakan strategi pembangunan yang 

berkelanjutan dan disesuaikan dan tingkat perkembangan masyarakat. 

Berdasarkan strategi tersebut, prinsip bantuan langsung, partisipasi aktif, 

efisiensi, transparansi dan produktivitas rakyat menjadi pedoman setiap 

langkah pembangunan nasional. Strategi tersebut harus benar-benar dipahami 

agar bantuan program pembangunan menjadi efektif dan dapat meningkatkan 

kegiatan sosial ekonomi rakyat. Untuk itu membutuhkan penajaman program 

pembangunan. 



 15 

Menurut Sumodiningrat (1999) penajaman program pembangunan perlu 

berpedoman pada pokok-pokok: (1) perumusan program apa yang diperlukan 

masyarakat menjadi prioritas utama, (2) siapa penerima atau penanggungjawab 

kegiatan, (3) lokasi kegiatan, (4) berapa besar dana untuk  masing-masing 

kegiatan yang bersumber dari swadaya masyarakat, pemerintah daerah, 

pemerintah pusat atau bantuan luar negeri, dan (5) mekanisme penyaluran 

bantuan yang langsung menjangkau masyarakat. 

Untuk mewujudkan alokasi bantuan pembangunan yang tepat sasaran 

dan dapat dipertanggungjawabkan, bantuan pembangunan dibagi menjadi dua, 

bantuan langsung dan bantuan pembinaan. Bantuan langsung adalah bantuan 

dana, sarana maupun prasarana pendukung yang  langsung disalurkan pada 

masyarakat, sedangkan bantuan pembinaan disalurkan sesuai tingkatan 

administrasi pembinaan: desa, kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat. 

Program pemberian bantuan langsung pada setiap daerah dibingkai 

dalam suatu bentuk program yang disebut program Jaring Pengaman Sosial 

atau JPS. Agar JPS dapat terlaksana dan mencapai sasaran, maka semua 

anggaran pembangunan diarahkan pada upaya menumbuhkan kegiatan 

ekonomi rakyat melalui tahap penyelamatan (rescue), pemulihan (recovery), 

kembali pada tingkat pembangunan (reconstruction), dan pertumbuhan yang 

berkelanjutan. 

Kebijaksanaan jaring pengaman sosial yang dimulai pada tahun 

anggaran 1998/1999, pada awalnya memprioritaskan: (1) peningkatan 
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ketahanan pangan (food security), yaitu mengamankan penyediaan barang-

barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, (2) 

penciptaan lapangan kerja produktif (employment creation), yaitu memberikan 

kesempatan kerja seluas mungkin melalui pola padat karya untuk menciptakan 

daya beli mereka yang menganggur, sehingga mereka mampu membeli 

kebutuhan pokok, (3) perlindungan sosial (social protection), yaitu menjamin 

pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan tetap terjangkau oleh semua 

lapisan masyarakat, dan (4) mengembangkan usaha kecil dan menengah (small 

and medium enterprises), yaitu menumbuhkan kembali kegiatan ekonomi 

rakyat, terutama kegiatan ekonomi dengan skala usaha kecil dan menengah 

serta memperbesar peran lembaga koperasi untuk meningkatkan kegiatan 

ekonomi rakyat secara produktif (Sumodiningrat, 1999). Salah satu bagian 

utama dari jaringa JPS ini adalah program Pemberdayaan Daerah dalam 

Mengatasai Dampak Krisis Ekonomi yang disingkat PDM-DKE. 

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai usaha meningkatkan 

kemandirian masyarakat (Sumodiningrat, 1999). Dalam kerangka 

pembangunan nasional, menurut Sumoningrat upaya pemberdayaan 

masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang: (1) penciptaan suasana atau iklim 

yang memungkinan masyarakat berkembang, (2) peningkatan kemampuan 

masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, 

pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta 
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pengembangan kelembagaan di daerah, dan (3) perlindungan melalui 

pemilihan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak 

seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. 

Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis 

Ekonomi (PDM-DKE) merupakan bantuan program yang merupakan pola 

bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Dalam kaitan ini 

Sumodiningrat (1999) mengatakan bahwa bantuan PPK merupakan 

pengembangan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan dimantapkan dalam 

Program Pembangunan Prasana Desa Tertinggal (P3DT). Bantuan PDM-DKE 

mengutamakan pembangunan yang dikelola langsung oleh masyarakat dalam 

wadah lembaga swadaya desa yang dikoordinasikan dalam musyawarah di 

tingkat kecamatan. 

Bantuan PDM-DKE merupakan model pembangunan kelembagaan 

masyarakat yang berkelanjutan dan menerapkan prinsip pembangunan 

partisipatif. Model pembangunan partisipatif mengutamakan pembangunan 

yang dilakukan dan dikelola langsung oleh masyarakat lokal dalam wadah 

musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan. 

Bantuan PDM-DKE mengikuti mekanisme bantuan umum (spesific-

block grant) yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat lokal 

sebagai bantuan langsung. Bantuan bersifat hibah bergulir (revolving grant) 

digunakan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan dana bergulir dan 
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kegiatan pengembangan kemampuan masyarakat (capacity building 

investment). Sistem penyelenggaraan bantuan program menempatkan 

mekanisme pembangunan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, 

menguntungkan semua pihak, berkelanjutan, dan dapat dikembangkan untuk 

pelaksanaan lebih lanjut (Sumodiningrat, 1999). 

Berdasarkan pedoman umum program pemberdayaan daerah dalam 

mengatasi dampak krisis ekonomi (PDM – DKE) Tahun 1998 dijelaskan 

bahwa program ini merupakan salah satu bantuan langsung kepada masyarakat 

miskin dan jatuh miskin akibat krisis ekonomi. 

Tujuan utama dari program ini adalah : (1) meningkatkan kemampuan 

daya beli masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan melalui penciptaan 

lapangan kerja dan kesempatan berusaha,  (2) menggerakkan kembali ekonomi 

rakyat dengan membangun kembali sarana dan prasarana ekonomi dan sosial 

yang mendukung sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang 

diusahakan oleh rakyat dan dibutuhkan oleh masyarakat, dan (3) meningkatkan 

fungsi sarana dan prasarana sosial ekonomi rakyat serta  memelihara 

kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

Sasaran penerima bantuan adalah penduduk miskin baik di pedesaan 

maupun di perkotaan yaitu penduduk yang kehilangan pekerjaan dan sumber 

penghasilannya dan yang tidak cukup mempunyai sumber penghasilan bagi 

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, khususnya untuk pengadaan pangan, 

pembiayaan pendidikan, kesehatan serta kebutuhan sosial ekonomi lainnya. 
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Adapun tahan pelaksanaan program PDM – DKE Tahun 2000 bahwa 

Program PDM – DKE terdiri atas empat tahapan pelaksanaan program yaitu : 

(1) Tahap persiapan yaitu mempersiapkan masyarakat melalui diseminasi, 

media informasi dalam rangka penyebar luasan kepada masyarakat; 

mempersiapkan pengelola program dengan memilih Tim Pelaksana kegiatan 

Desa/Kelurahan (TPK d/k) dan fasilitator,  (2) Tahap perencanaan yaitu 

melaksanakan musyawarah desa/kelurahan sebagai sarana pengambilan 

keputusan tertinggi dalam pengelolaan program PDM - DKE, pembentukan 

kelompok masyarakat,  (3) Tahap pelaksanaan, yaitu dimulai dari kegiatan 

pencairan dana bantuan dan dimulainya pelaksanaan kegiatan di lapangan, 

sampai pada penyerapan seluruh dana Program PDM – DKE, dan (4) Tahap 

Pelestarian yaitu merupakan kegiatan lanjutan dengan melestarikan kegiatan 

modal bergulir dan hasil pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan 

prasarana yang dilakukan oleh masyarakat melalui organisasi masyarakat lokal 

yang dibentuk. 

Berdasarkan gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa program PDM-

DKE merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu secara langsung 

kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam konteks penelitian ini 

masyarakat yang bergerak di sektor informal. Bentuk batuan program 

dimaksud adalah dana bergulir (revolving fund). Menurut Soetomo (1990), 

dana bergulir ini “merupakan bantuan luar yang diharapkan dapat memberikan 
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rangsangan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi suatu 

masyarakat”. Selanjutnya dijelaskan bahwa dana tersebut tidak akan ditarik 

kembali oleh pihak pemberi dana, tetapi diharapkan akan tetap “berputar” atau 

bergulir dalam masyarakat yang bersangkutan melalui pemanfaatan bergilir, 

baik pada tingkat individu maupun tingkat kelompok. 

Makna bergulir dalam konteks penelitian ini mengandung dua 

pengertian. Pertama, dana tersebut harus bergulir dalam aktifitas individu atau 

kelompok yang mendapat kesempatan memanfaatkannya yang lebih luas, dana 

tersebut harus selalu bergulir untuk dapat dimanfaatkan secara bergilir dari 

individu atau kelompok yang satu beralih kepada individu atau kelompok lain. 

Apabila akan mampu mengembangkan aktifitas, produksi dalam kaangan yang 

cukup luas, sedangkan dananya masih utuh.  

Setelah program tersebut berakhir pada suatu kelompok atau individu, 

maka akan dilihat lebih langjut apakah kegiatan PDM-DKE ini telah mampu 

atau tidak dalam memberdayakan masyarakat. Menurut Sumodiningrat (1999) 

indikator keberhasilan pelaksanaan program PDM-DKE tersebut adalah 

sebagai berikut:  (1) berkurangnya penduduk miskin,  (2) berkembangnya 

upaya peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan 

memanfaatkan sumberdaya yang tersedia,  (3) meningkatnya kepedulian 

masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di 

lingkungannya,  (4) meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai 
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dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, makin 

kuatnya permodalan kelompok, makin rapinya sistem administrasi, serta makin 

luasnya interaksi kelompok dengan kelompok lain dalam masyarakat, dan  (5) 

meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai 

oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi 

kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya. 

Berdasarkan uraian tentang kebijakan dan pelaksanaan Program 

Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE) 

dapat ditarik kesimpulan bahwa besar harapan pemerintah agar pelaksanaan 

program ini dapat terlaksana dengan baik dan mencapai sasaran. Dengan 

demikian masyarakat yang terimbas krisis ekonomi dapat tetap bertahan dan 

mengembangkan diri.  

C. Konsep dan Pendekatan dalam Evaluasi Program Pemberdayaan 
Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi  (PDM-DKE) 

Berdasarkan pengalaman membangun, terutama dalam pelakasanaan 

program PDM-DKE baik yang merupakan hasil studi maupun pengamatan 

langsung di lapangan menunjukkan beberapa kendala yang dihadapi. Kendala-

kendala tersebut menurut Sumodiningrat (1999), yaitu: (1) keterbatasan data 

base dalam menyediakan data dan informasi yang akurat, lengkap dan terkini, 

(2) system pemantauan dan pengendalian pelaksanaan yang masih belum 

memadai terutama untuk melihat perkembangan pelaksanaan setiap program, 
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kemajuan hasilnya dan dampak pelaksanaan program PDM-DKE terhadap 

masyarakat yang terkena krisis, (3) koordinasi dan pembinaan pelaksanaan 

program PDM-DKE dalam wadah tim koordinasi/pembina belum sepenuhnya 

berjalan sesuai dengan harapan, antara lain masih lemahnya koodinasi lintas 

sektor, lintas daerah dan antar sektor dan daerah, (4) hakikat dan tujuan 

program PDM-DKE masih belum dipahami dengan baik oleh jajaran aparat 

pemerintah dan masyarakat, dan (5) di beberapa daerah aparat pemerintah 

masih belum siap menyelenggarakan mekanisme penyaluran dan pembangunan 

yang bernuansa reformasi, yaitu tepat sasaran penerima, tepat sasaran lokasi, 

tepat sasaran kegiatan serta pelaporan dan pemantauannya tertib. 

PDM-DKE yang dikembangkan untuk mengatasi dampak krisis pada 

masyarakat yang paling rentang telah dilaksanakan sebagai suatu program 

darurat (rescue program). Program-progran tersebut segera diperlukan agar 

masyarakat miskin memiliki daya beli melalui penciptaan lapangan kerja yang 

sederhana, yang bisa segera dilaksanakan agar mereka mampu membeli pangan 

dan  tidak menurun derajat kesehatannya. Di samping itu, ada sasaran-sasaran 

jangka menengah dan panjang yaitu berupa peningkatan produksi pangan, 

penciptaan lapisan usaha yang tangguh dari masyarakat bawah dan 

pengembangan institusi ekonomi rakyat.  

Program-program yang bersifat segera tidak bisa menunggu sampai 

konsepnya utuh dan sempurna serta pelaksanaannya di lapangan terjamin 
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sepenuhnya karena keadaan tidak bisa menunggu. Jadi pelaksanaan memiliki 

berbagai kekurangan, maka dari itu evaluasi program PDM-DKE mutlak 

diperlukan. Evaluasi ini diperlukan untuk mengukur dan memberi nilai secara 

obyektif pencapian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya (Aji dan 

Martin, 1990).  

Evaluasi sebagai salah satu fungsi manajemen berurusan dan berusaha 

untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana 

sekaligus mengukur seobyektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dengan 

ukuran-ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang mendukung maupun 

pihak yang tidak mendukung sesuatu rencana. Secara eksplisit pengertian 

evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahap-tahap didalam siklus 

pengelolaan proyek/program yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga 

kategori yaitu : (1) Evaluasi pada tahap perencanaan, yaitu evaluasi dalam 

rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai 

alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Untuk itu diperlukan berbagai teknik, yang dapat dipakai oleh 

perencana,  (2) Evaluasi pada tahap pelaksanaan . Evaluasi ini merupakan 

suatu kegiatan melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan 

pelaksanaan dibanding dengan rencana. Evaluasi melihat sejauh mana suatu 

kegiatan masih tetap dapat mencapai tujuannya. Apakah tujuan sudah berubah, 

atau apakah  pencapaian hasil kegiatan akan mampu memecahkan masalah 
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yang ingin dipecahkan. Evaluasi juga mempertimbangkan faktor-faktor 

eksternal yang mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan baik yang 

membantu maupun yang menghambat, dan (3) Evaluasi pada tahap purna 

pelaksanaan.  Disini  pengertian evaluasi hampir sama pada pengertian pada 

evaluasi  tahap pelaksanaan. Hanya perbedaannya yang dinilai dan dianalisa 

bukan lagi tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Tetapi 

hasil dari pelaksanaan dibanding dengan rencana yaitu apakah dampak yang 

dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Menurut Scriven (1967) membedakan antara evaluasi formatif dan 

Evaluasi Sumatif sebagai fungsi evaluasi yang utama. Fungsi formatif yaitu 

evaluasi yang dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang 

sedang berjalan. Sedangkan fungsi sumatif yaitu evaluasi yang dipakai untuk 

bertanggung jawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi evaluasi 

hendaknya membantu pengembangan, implementasi kebutuhan suatu program, 

perbaikan program pertanggung jawaban, seleksi, motivasi, menambah 

pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat.  

Stufflebeam (1973 : 127) merumuskan evaluasi sebagai suatu proses 

menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk 

menilai alternatif keputusan. Lebih jauh stuffenbeam membagi evaluasi 

menjadi empat macam yaitu : (1) Contect evaluation to serve planning 

decision. Yaitu konteks evaluasi yang membantu merencanakan keputusan, 
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menentukan kebutuhan untuk mencapai program dan merumuskan tujuan 

program, (2) Input evaluation structuring decision. Yaitu evaluasi yang 

menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, 

alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai 

kebutuhan dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya, (3) Process 

evaluation to serve implementating desicion. Yaitu evaluasi proses untuk 

membantu mengimplementasikan keputusan sampai sejauh mana rencana telah 

diterapkan, apa yang harus direvisi, dan (4) Product evaluation to serve 

recycling decision. Yaitu evaluasi produk untuk menolong keputusan 

selanjutnya, apa hasil yang telah dicapai, apa yang dilakukan setelah program 

berjalan. 

Menurut Stecker, Brian m & W, Alan Davis (1987) ada beberapa 

konsep tentang evaluasi serta cara melakukannya yang dikenal sebagai 

pendekatan evaluasi. Setiap pendekatan memberikan petunjuk bagaimana 

memperoleh informasi yang berguna dalam beberapa kondisi yaitu bagaimana 

memperoleh informasi yang berarti atau tepat.  

Adapun pendekatan evaluasi tersebut adalah sebagai berikut : (1) 

Pendekatan eksperimental, yaitu evaluasi yang berorientasi pada penggunaan 

eksperimental science dalam program. Pendekatan ini berasal dari kontrol 

eksperimen yang biasanya dilakukan oleh peneliti akademik. Tujuan 

pendekatan ini untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang 
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dampak suatu program tertentu yang mengontrol sebanyak-banyaknya faktor 

dan mengisolasi pengaruh program, (2) Pendekatan yang berorientasi pada 

tujuan (goal oriented approach), yaitu pendekatan yang memakai tujuan 

program sebagai kriteria untuk menentukan keberhasilan. Pendekatan ini 

merupakan pendekatan yang amat wajar dan praktis untuk desain dan 

pengembangan program. Model ini memberi petunjuk kepada pengembangan 

program. Hasil dari evaluasi akan berisi penjelasan tentang status tujuan 

program, (3) Pendekatan yang berfokus pada keputusan (the decision focused 

approach).  Pendekatan ini menekankaan pada peranan informasi yang 

sistematik untuk pengelola program dalam menjalankan tugasnya. Sesuai  

dengan pandangan ini informasi akan amat berguna apabila dapat membantu 

para pengelola program membuat keputusan. Oleh sebab itu kegiatan evaluasi 

harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program, (4) 

Pendekatan yang berorientasi pada pemakai (the user oriented approach). 

Model ini menekankan  perluasan pemakaian informasi. Sebab pemakai 

informasi yang potensial adalah merupakan tujuan utama. Evaluator 

memfokuskan evaluasi dengan membentuk kelompok pemakai, (5) Pendekatan 

yang responsif (the responsive approach). Yaitu evaluasi yang percaya bahwa 

evaluasi yang berarti yaitu yang mencari pengertian suatu issu dari berbagai 

sudut pandang dari semua pihak yang terlibat, yang berminat dan 

berkepentingan dengan program, dan (6) Pendekatan evaluasi bebas tujuan. 
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Pendekatan ini bermaksud untuk mengurangi bias dan menambah obyektivitas 

dari pada program. 

Sekaitan dengan evaluasi program PDM-DKE maka terdapat dua 

konsep yang digunakan, yaitu: (1) evaluasi formatif, dilaksanakan selama 

program berjalan untuk mengetahui beberapa kelemahan, kekurangan ataupun 

penyimpangan yang terjadi dari rencana semula. Evaluasi formatif ini dapat 

dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan sekali. Jika dalam 

pelaksanaan evaluasi formatif terdapat penyimpangan dan kekurangan-

kekurangan terhadap pelaksanaan program, maka secepatnya akan diambil 

langkah-langkah perbaikan. Evaluasi formatif ini dilaksanakan oleh pengawas 

umum dengan melibatkan pemimpin kelompok, pendamping dan anggotanya. 

Hasil pelaksanaan ini evaluasi ini dijadikan sebagai rujukan dan sasaran utama 

perbaikan sebelum melangkah pada tahap selanjutnya, (2) Evaluasi sumatif 

dilaksanakan pada akhir program untuk memberi  informasi tentang hasil akhir 

yang dicapai dari pelaksanaan suatu program. Hasil pelaksanaan evaluasi 

sumatif akan dilihat manfaat dan kegunaan program setelah dilaporkan 

kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam pelaksanannya. Berdasarkan 

laporan akhir tersebut diambil kebijakan-kebijakan apakah program tersebut 

dapat dilanjutkan, dipertimbangkan atau dihentikan sama sekali karena 

pencapain tujuan dan sasaran program tidak tercapai. 
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Penelitian ini menggunakan konsep evaluasi sumatif untuk melakukan 

penilaian, hal ini dilakukan karena program PDM-DKE telah dilaksanakan 

sehingga totalitas kegiatan dapat diamati dengan baik dan menyeluruh 

D. Dinamika Kelompok Masyarakat (Pokmas)  

Untuk memperlancar dan mengefektifkan upaya penanggulangan 

kemiskinan, penduduk miskin diharapkan secara gotong royong berupaya di 

dalam kelompok. Melalui kelompok tersebut dapat mengenali permasalahan 

bersama serta merumuskan langkah penanganan masalah antar anggota. Jadi 

secara konsepsional kelompok adalah wadah kebersamaan di antara anggota 

kelompok dalam mengelola kegiatan sosial ekonomi guna meningkatkan 

kesejahteraan dan keswadayaan di mana para anggota ikut bertanggung jawab, 

saling mempercayai dan melayani. 

Berdasarkan gambaran tersebut tambak bahwa peran yang harus 

“dimainkan” kelompok masyarakat (Pokmas) sangat strategis. Keberhasilan 

program PDM-DKE ini sangat ditentukan oleh keberhasilan Pokmas dalam 

menjalankan fungsi-fungsi yang diembangnya dan begitu pula sebaliknya, 

banyak kasus menunjukkan bahwa kegagalan program PDM-DKE disebabkan 

karena kegagalan Pokmas dalam menjalankan fungsi yang harus diembannya. 

Memperhatikan beberapa studi terdahulu,  memang tampak bahwa 

pesoalan yang muncul dalam program PDM-DKE belum semata-mata 
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disebabkan oleh persoalan tunggal seperti internal kelompok, melainkan juga 

disebabkan oleh beberapa faktor eksternal. Namun sebelum membahas kedua 

faktor tersebut di atas, terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa batasan 

tentang “kelompok” sehingga dapat diketahui apakah Pokmas PDM-DKE 

dapat dikatakan kelompok atau tidak.  

Menurut beberapa definisi yang dikemukakan beberapa pakar, tampak 

bahwa definisi yang dikemukakan disuaikan dengan atar belakang telaah dan 

bidang tekanannya. Beberapa pakar memberi tekanan pada persepsi, interaksi, 

motivasi sampai pada penekanan tujuan dan interdefendensi. Baks 

sebagaimana dikuti Yusuf, (1998) adalah tkoh yang membangun definisi 

kelompok dari segi persepsi yang mengatakan bahwa kelompok adalah 

individu yang berinteraksi dengan sesamanya secara tatap muka atau 

serangkaian pertemuan, di mana masing-masing anggota tersebut saling 

menerima persepsi anggota lain dalam satu waktu tertentu. Sedangkan menurut 

Bass (1968) yang dikutip Yusuf (1988) adalah tokoh yang memberikan batasan 

kelompok dari segi terminologi motivasi. Menurut Bass kelompok adalah 

kumpulan individu yang mendorong dan memberi gagasan pada masing-

masing individu (Bas dalam Yusuf, 1988). 

Berdasarkan batasan tersebut di atas, selanjutnya disempurnakan oleh 

Meston seperti dikutif Zainuddin (2000) dengan menambahkan beberapa syarat 

penting suatu kelompok yaitu: (a) hubungan antara individu yang berorganisasi 
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itu harus berpola secara mapan, (b) hubungan itu harus berlangsung dalam 

suatu struktur, (c) antara individu harus tumbuh perasaan keanggotaan 

(membership), dan (d) harus ada rasa memiliki terhadap kelompok (belonging 

to the group). 

Memperhatikan beberapa batasan tersebut di atas, tampak bahwa 

Pokmas PDM-DKE telah memenuhi kriteria untuk disebut kelompok, minimal 

Pokmas PDM-DKE dibentuk dengan melibatkan banyak penduduk yang telah 

memiliki tujuan yang sama, serta struktur organisasi yang jelas antara yang 

memimpin (ketua) dan yang dipimpin (anggota). 

Untuk dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya, dinamika suatu 

kelompok dipengaruhi oleh beberapa dimensi, yaitu: (a) tujuan kelompok, (b) 

kekompakan, (c) struktur kelompok, (d) pendekatan/motivasi, (e) pembinaan 

kelompok, (f) iklim kelompok dan (g) efektifitas kelompok. 

Dimensi tersebut di atas memberikan suatu kerangka penuntun dalam 

memahami dinamika kelompok, namun memperhatikan uraian-uraian tersebut, 

tampaknya tidak semua dimensi dapat diterapkan dalam penelitian ini, bahkan 

beberapa di antaranya masih perlu dimodifikasi sesuai dengan pemasalahan 

yang ingin dikaji. 

Selain faktor-faktor internal tersebut di atas yang dapat mempengaruhi 

dinamika suatu kelompok terdapat pula faktor-faktor eksternal yang dapat 

mendesaknya dari luar. Menurut Bitosudarmi dan Sudita (1997) beberapa 
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faktor eksternal tersebut adalah : (a) strategi pelaksanaan program, (b) struktur 

wewenang, (c) peraturan-peraturan (d) sumber-sumber organisasi, (e) proses 

seleksi, (f) penilaian prestasi, dan sistem imbalan, (g) budaya organisasi, dan 

(h) faktor fisik.  

Seperti halnya pada pendekatan pertama, faktor eksternal yang 

disebutkan di atas, tidak semua dapat diterapkan dalam penelitian ini, bahkan 

beberpa elemen perlu dimodifikasi. 

Untuk mengefektifkan kegiatan dalam program PDM-DKE, maka  ada 

beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan yaitu: (a) pembentukan 

kelompok, (b) pembinaan kelompok dan (c) pendampingan. 

1. Pembentukan Kelompok 

Pembentukan kelompok sebagai wadah dimaksudkan agar pelayanan 

terhadap penduduk miskin dapat terarah, interaksi di antara masyarakat dapat 

ditingkatkan, kesetiakawanan, kegotong royongan dapat dibangun dan 

dikembangkan. Kesatuan di dalam kelompok bermanfaat untuk mengenali 

permasalahan bersama serta merumuskan langkah penanganan masalah di 

antara anggota. Kehadiran kelompok memungkinkan terjadinya pengawasan 

pelaksanaan PDM-DKE oleh masyarakat sendiri. 

Sebelum dilakukan pembentukan kelompok perlu dilakukan pendataan 

penduduk/keluarga miskin dengan memakai kriteria yang disepakati penduduk 
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setempat dan dibahas dalam musyawarah desa. Pendekatan keluarga miskin 

dilakukan oleh lurah dengan bantuan LKMD, PKK para pemuka dan tokoh 

masyarakat setempat.  

Pembentukan kelompok dilakukan pada musyawarah kelurahan dan 

didasarkan pada daftar penduduk miskin yang telah dibuat dan disepakati 

bersama dengan memperhatikan beberapa hal berikut sebagai rujukan yakni:  

(a) pembentukan kelompok didasarkan pada kebutuhan, keluarga miskin untuk 

meningkatkan kesejahteraan anggota, (b) menghindari pembentukan kelompok 

yang dipaksanakan, (c) dalam wadah kelompok, diselenggarakan kegiatan 

sosial ekonomi, produktif, pemupukan modal dan penghimpunan tabungan 

sehingga memberikan manfaat secara ekonomis bagi semua anggota kelompok 

secara lestari dan berkelanjutan, dan (d) kelompok dapat merupakan kelompok 

yang sudah ada atau dapat pula dibentuk, ditumbuhkan dan dibina secara 

khusus oleh aparat kelurahan dan masyarakat setempat. 

Pembentukan kelompok kalangan miskin dapat digolongkan menjadi 

penduduk yang sudah mempunyai usaha meskipun kecil-kecilan dan penduduk 

yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan tetap, dengan demikian tidak 

mempunyai penghasilan tetap. Bagi penduduk yang sudah mempunyai usaha, 

kelompok dibentuk dengan memilih pengurus yang kemudian bersama-sama 

anggota merencanakan kegiatan dengan modal kerja dan dana program PDM-

PDE. Bagi penduduk lainnya diupayakan untuk menciptakan lapangan usaha 
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dan lapangan kerja dengan bantuan pendamping baik yang ditugaskan oleh 

camat, maupun petugas lapangan berbagai instansi yang ada. Untuk itu perlu 

dikenali kegiatan stimulan yang dapat membuka lapangan usaha dan lapangan 

kerja baru sehingga dapat menyerap tenaga kerja penduduk miskin. 

2. Pembinaan Kelompok 

 Untuk mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi dalam kelompok, 

perlu diupayakan peningkatan pendapatan, peningkatan keterbukaan wawasan 

dan sikap bekejasama, serta peningkatan skap demokratis partisipatif dalam 

menyelenggarakan kelompok (Hans, 1993). Adanya usaha peningkatan 

pendapatan ditandai dengan kesediaan anggota kelompok menerima gagasan 

dan kelembagaan baru dan adanya kegotong royongan ditandai dengan adanya 

upaya pemberian bantuan dari keluarga yang sudah sejahtera kepada keluarga 

yang belum sejahtera. 

Kelompok yang disiapkan dan dibina secara baik akan berfungsi sebagai 

wahana proses belajar mengajar anggotanya, wahana pengambilan keputusan 

untuk menentukan strategi menghadapi masalah bersama, dan wahana 

mobilisasi sumber daya para anggotanya belum tentuk ada di semua kelurahan. 

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan PDM-DKE di kelurahan bersangkutan 

perlu ditumbuhkembangkan kelompok masyarakat dengan memanfaatkan 

kelompok yang sudah ada, seperti kelompok Akseptor KB, kelompok 
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tani/nelayan, kelompok pendengar, pembaca dan pemirsa (kelomponcapir) 

sebaga wahana kebersamaan penduduk miskin di lingkungan RT/RW. 

Kelompok dimaksudkan juga sebagai alat bagi para anggota untuk 

mengembangkan potensi mereka, misalnya kegiatan usaha bersama dalam 

bentuk kerja kolektif. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut secara 

efektif anggota kelompok memilih anggota pengurus di antara mereka sendiri 

yang terdiri atas ketua, sekretaris dan bendahara. Selanjutnya anggota dengan 

pengurus mengadakan pertemuan secara berkala untuk merumuskan langkah-

langkah yang diperlukan dan kegiatan yang akan dilakukan serta menilai hasil 

yang telah dicapai sebelumnya. 

3. Pendamping 

Penduduk miskin pada umumnya mempunyai keterbukaan dalam 

mengembangkan dirinya. Oleh karena itu diperlukan tenaga pendamping yang 

bertugas membina penduduk miskin dalam kelompok sehingga menjadi 

kebersamaan pada upaya perbaikan kehidupan. Pendamping bertugas menyatai 

proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator, 

komunikator maupun dinamisator (Anas, 1993). 

Peran pendamping itu sangat menentukan keberhasilan gerakan nasional 

PDM-DKE. Pendamping pada dasarnya berperan membantu masyarakat 

meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin di desa 

tertinggal. Ruang lingkup pembinaan yang dilakukan pendamping meliputi 
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upaya peningkatan kualitas SDM dari para anggota dan pengurus kelompok. 

Untuk maksud tersebut, pendamping perlu mengenal dan mengadakan 

komunikasi yang intensif dengan kelompok, yaitu dengan jalan menghadiri 

pertemuan anggota dan pengurus kelompok ataupun memberikan pelatihan 

khusus jika diperlukan. Kegiatan pembinaan dan pelatihan dapat dilakukan 

oleh pendamping sendiri atau mengundang dari lembaga pelayanan lain jika 

diperlukan. Untuk mengefektifkan upaya pendampingan, jumlah kelompok 

yang dibina oleh pendamping disesuaikan kondisi setempat, tapi dibatasi 

sebanyak-banyaknya 10 kelompok. 

Para pendamping diambil dari petugas lapangan pada tingkat kecamatan 

dan kelurahan dari berbagai departemen dan lembaga kemasyarakatan, antara 

lain: Departemen Dalam Negeri Latihan Pembangunan Desa Terpadu atau 

(LPDT), Departemen Pertanian Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), 

Departemen Sosial (Petugas Sosial Kecamatan atau PSK dan karang taruna) 

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (Petugas Lapangan Keluarga 

Berencana atau PLKB), Departemen Tenaga Kerja (Tenaga Kerja Sukarela 

Terdidik atau TKST), Dinas Pendidikan Nasional (Sarjana Penggerak 

Pembangunan Pedesaan atau SP3). 

Di samping pendamping yang melaksanakan pembinaan yang bersifat 

teknis juga dibutuhkan pendamping yang memberikan pembinaan yang bersifat 

umum, misalnya lurah dan aparat kelurahan, pengurus KPD dan lain-lain. 
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Upaya pendampingan Pokmas penerima bantuan PDM-DKE, perlu 

diperhatikan tahapan-tahapan sebagai berikut, yaitu : (a) Penduduk miskin 

dibina untuk membentuk organisasi kelompok yang sederhana dilengkapi 

ketua, sekretaris dan berdahara yang dipilih oleh anggota, (b) Kelompok 

menyusun kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan usaha anggota dalam 

rangka meningkatkan pendapatan anggota, (c) Anggota didorong untuk 

menabung dengan cara menyisihkan sebagian hasil dari usaha. Sisa hasil usaha 

disetorkan pada bendahara kelompok. Besarnya sisa hasil usaha yang 

disetorkan disepakati bersama dalam musyawarah kelompok. Dengan demikian 

dana PDM-DKE akan tetap berada dalam kelompok dan menjadi makin besar 

untuk memenuhi kebutuhan permodalan kelompok yang semakin besar, (d) 

Dana yang dikermbang sebagai hasil usaha itu digulirkan untuk membantu 

penduduk miskin lain yang belum memperoleh kesempatan dengan semangat 

ketergantungan, dan (e)  Tugas pendamping yang paling utama adalah 

membantu porses kegiatan kelompok mulai dari penyusunan rencana kegiatan 

sampai pengembangan usaha. Di samping itu pendamping bertugas 

melaksanakan pembinaan dan perguliran dana dan mengupayakan peningkatan 

produksi serta pemasaran hasil anggota kelompok sehingga dapat 

menghasilkan peningkatan pendapatan anggota. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

kedudukan kelompok masyarakat (Pokmas) memegang peranan strategis dalam 
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mengupayakan pemberdayaan masyarakat, sehingga pembinan terhadap 

kelompok perlu dilakukan secara intensif baik oleh pendamping yang ditunjuk 

maupun oleh aparat pemerintah. 

E. Pendapatan dan Produktivitas  

Pelaksanaan program PDM-DKE menekankan pada pemberdayaan 

masyarakat miskin dengan sasaran utama yaitu peningkatan pendapatan dan 

produktivitas masyarakat. 

Pendapatan adalah penghasilan atau nafkah perolehan, penghasilan yang 

diperoleh sesudah dipotong semua pengeluaran disebut pendapatan bersih. 

Sedangkan yang belum di kurangi pengeluaran (modal, biaya dan lain-lain) 

disebut Pendapatan Bruto. Sedangkan Pendapatan Perkapita adalah pendapatan 

rata-rata orang per orang. Dan Pendapatan Rata-rata adalah pendapatan setiap 

bulan setelah dirata-ratakan. 

Pendapatan keluarga merupakan perolehan hasil dari kegiatan  ekonomi 

keluarga. Perhitungan mengenai pendapatan keluarga memberikan gambaran 

kepada kita tentang performance perekonomian masyarakat pada umumnya. 

Untuk menghitung tingkat pendapatan suatu keluarga dpat dilakukan dengan 

dua metode, yaitu metode penerimaan dan metode pengeluaraan. Dengan 

metode penerimaan, pendekatan rumah tangga diperoleh dengan jalan 

menjumlahkan semua penerimaan rumah tangga dalam suatu kurung waktu, 
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baik yang diperoleh dari usaha pokok maupun usaha sampingan. Sedangkan 

dengan metode pengeluaran, pendapatan rumah tangga diperoleh dengan jalan 

menjumlahkan semua pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga dalam 

satu kurun waktu. Kedua metode ini masing-masing mempunyai kelemahan  

seperti yang dikemukakan oleh Sayogyo (1993), dengan menggunakan metode 

penerimaan seringkali menggambarkan suatu gejala yang understated, 

sedangkan dengan menggunakan metode pengeluaran seringkali overstated.  

Selanjutnya Sayogyo (1993) mengatakan bahwa ragam pekerjaan rumah 

tangga yang menjadi sumber pendapatan meliputi pekerjaan usha tani, 

pekerjaan usaha lainnya (dagang, industri, kerajinan) serta buruh. Pekerjaan-

pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan tersebut tentunya akan melibatkan 

tenaga kerja pria dan tenaga kerja wanita, bahkan tidak jarang melibatkan 

tenaga kerja anak-anak. Seperti yang dikemukakan oleh Tjandraningsih dan 

White (1992) bahwa bagi mayoritas anak-anak di Indonesia, seperti juga di 

negara-negara dunia ketiga lainnya, bekerja merupkan hal yang biasa dan 

bukan hal yang aneh. Justru dianggap aneh jika seorang anak tidak bekerja, 

kecuali anak-anak pada golongan elit yang kaya dan terpandang. 

Melaksanakan pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan, ketiga jenis 

tenaga kerja tersebut (pria, wanita dan anak-anak) tentunya akan memperoleh 

suatu pendapatan.Namun demikian tingkat pendapatan yang diperoleh tidaklah 
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sama antara yang satu dengan yang lainnya. Tingkatan pendapatan tergantung 

pada bakat, pengambilan resiko, nasib baik, kejeniusan dan kerja keras. 

Sedangkan menurut Yusuf dan Kurniawan (1992) selain faktor internal seperti 

jam kerja dan masa kerja, faktor-faktor yang bersifat eksternal seperti jenis 

kelamin, tingkat pendidikan dan status ekonomi lebih mempengaruhi 

pendapatan seseorang. 

Berdasarkan buku Pembinaan Program dan Pendampingan Pokmas IDT 

Tahun 1997, mengatakan bahwa pendapatan sangat berkaitan dengan jenis 

usaha yang dipilih. Oleh karena itu dalam  mengejar pendapatan maksimal 

sedapat mungkin dibuat perhitungan usaha untuk memperkirakan besarnya 

keuntungan yang akan diperoleh. Salah satu caranya adalah dengan membuat 

kelayakan usaha secara sederhana. 

Kegiatan usaha dapat dilakukan secara perorangan maupun secara 

berkelompok. Usaha secara perorangan adalah usaha yang dikelola dan dipilih 

sendiri oleh seseorang yang dapat dilakukan  dan hampir semua tempat dan 

meliputi hampir semua jenis usaha. Sedangkan usaha berkelompok adalah 

usaha yang dipilih dan dikelola secara bersama-sama oleh seluruh atau 

sebagian anggota suatu kelompok. Jenis usahanya ditentukan berdasarkan hasil 

musyawarah dan peningkatan pendapatan anggota terjadi dengan adanya  sisa 

hasil usaha bersama. 
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Dalam menentukan jenis usaha hendaknya mengutamakan: (1) 

Peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, (2) 

Memperhitungkan peluang pasar yang tersedia, (3) Bertolak dari kemampuan 

sumber daya manusia,  (4) Mendaya gunakan potensi sumber daya alam. 

Selanjutnya menurut Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia 

yang dikutip Widodo (1991) bahwa pola pendapatan  rumah tangga terdiri dari 

upah dan gaji, keuntungan usaha rumah tangga yang tidak berbadan hukum dan 

penerimaan transper, setelah dikurangi pengeluaran berupa pajak langsung, 

pembayaran transper, investasi akhir, dan tabungan bruto. 

Selanjutnya menurut Undang-undang Perpajakan Tahun 2000 dikatakan 

bahwa Pendapatan adalah penghasilan, nafkah perolehan hasil kegiatan usaha 

orang atau modal yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya mengolah  

melalui proses, mengubah bentuk atau sifat dan bentuk aslinya menjadi barang 

baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk mempengaruhi orang 

pribadi atau badan lain melakukan kegiatan. 

Sasaran utama lainnya yang menjadi tujuan dari pelaksanaan program 

PDM-DKE ini adalah peningkatan produktivitas. Secara umum produktivitas 

diartikan sebagai pembanding antara totalitas hasil keluaran (output) pada 

waktu tertentu di bagi totalitas masukan (input) selama periode tertentu. 

Menurut Pusat Latihan dan Koperasi dan P.K. (1997) menyatakan bahwa 
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produktivitas adalah perbandingan kuantitas hasil produksi (output) dengan 

jumlah faktor produksi (input) yang dialokasikan untuk menghasilkan output. 

Faktor produksi dapat dibedakan dalam dan hal yaitu : (1) Produksi 

rata-rata per faktor produksi adalah jumlah hasil produksi per satuan faktor 

produksi : 

 Produksi Rata-rata =  
ProduksiFaktor Jumlah 

Produksi Hasil Total  

Makin besar kuantitas hasil produksi rata-rata per faktor produksi 

berarti makin tinggi produktivitasnya, sedangkan tingginya produktivitas 

antara lain tergantung pada : (a) Kualitas sumber daya manusia (Keterampilan, 

pengalaman, pendidikan dan sebagainya), (b) Alokasi/Proporsi faktor-faktor 

produksi, (c) Metode kerja atau teknologi, dan (d) Produktivitas Marginal yaitu 

perbandingan tambahan hasil setiap unit dengan tambahan faktor produksi. 

 
produksifaktor  Jumlah  
Hasil Tambahan      Marginal  Produksi   

Tolok ukur ini berguna untuk mempertimbangkan tambahan 

skala/jumlah produksi yaitu untuk menjawab apakah tambahan jumlah 

produksi masih lebih besar dari pada tambahan faktor produksi, selama 

tambahan hasil produksi masih lebih besar maka hal itu masih menguntungkan 

dan apabila tambahan produksi sudah sama atau lebih kecil dari pada tambahan 

faktor produksi maka faktor produksi sudah tidak optimum lagi. 

Menurut Samuelson R.B & WD. Nordhaus (1996) bahwa terdapat dua 

Metode Pengukuran Produktivitas yaitu : (1) Produktivitas Total  
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Q  R   C   L
ot     

talMasukan to
Total  Hasil  Pt  


 , (2) Produktivitas Parsial yang 

merupakan perbandingan antara output dengan satu jenis input saja. Misalnya 

Produktivitas Tenaga Kerja : 
Total / Waktu Jam

Standar Jam  Efektif  Hasil     P   

Menurut Syarif (1991) Produktivitas adalah hubungan antara kualitas 

yang dihasilkan dengan jumlah kerja yang dibutuhkan untuk mencapai 

kualitas. Dan menurut Sinungan (1999), Produktivitas adalah ratio dari pada 

upah yang dihasilkan terhadap keseluruhan peralatan produksi yang digunakan 

input. 

Sebagai suatu konsep, produktivitas menunjukkan adanya kaitan antara 

hasil kerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dan kerja 

atau usaha (Rivanto, 1985). Hal ini menunjukkan bahwa produktifitas  kerja 

dapat ditinjau dari dua segi, yakni dari segi input dan segi output. 

Perbandingan antara kedua segi tersebut akan menjadi ukuran dari 

produktifitas kerja seseorang (Smith, 1973). Di samping definisi tersebut di 

atas, masih ada definisi lain seperti yang dikeluarkan oleh International Labor 

Organization atau ILO yang dikutif oleh Sam F. Poli bahwa “productivity is 

the ratio between out put and the total input of factors require to achive it” 

(Poli, 1985). Namun pada prinsipnya semua mengacu pada perbandingan 

antara keluaran (output) dengan masukan (input). 

Berbagai tinjauan tersebut terlihat bahwa ada dua unsur yang harus 

dipenuhi sehubungan dengan pencapaian produktifitas. Unsur pertama, tertuju 
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pada keluaran yang menunjukkan keefektivan dalam mencapai tujuan sedang 

unsure kedua tertuju pada pencapaian efisiensi masukan atau dengan kata lain 

mengarah pada penghematan masukan dalam proses. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan produktivitas perlu ditekankan adanya unsur efektivitas dan 

efisiensi. 

Untuk menelaah produktivitas dapat digunakan pendekatan secara total 

yakni membandingkan seluruh keluaran dan seluruh masukan yang digunakan 

dalam proses produksi. Atau dapat pula digunakan pendekatan parsial yaitu 

produktivitas yang mengaggap bahwa keluaran dihasilkan oleh masukan 

tertentu saja. Berdasarkan dengan pendekatan ini International Labor 

Organization atau ILO membagi produktivitas atas 3 (tiga) yaitu produktivitas 

tanah, produktivitas mesin, dan produktivitas tenaga kerja.  

 Menurut Simanjuntak (1983)  secara umum produktivitas tenaga kerja 

adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran tenaga kerja tiap 

satuan waktu. Salah satu ukuran yang digunakan oleh sarjana Psikologi 

Industri untuk mengukur produktivitas tenaga kerja adalah hilangnya waktu-

waktu kerja dalam jam-jam kerja, disebabkan oleh kondisi-kondisi kerja yang 

tidak membantu atau meningkatkan produktivitas.  

Faktor lain yang digunakan untuk mengetahui produktivitas kerja adalah 

hasil kerja. Menurut Ghiselli dan Brown (1995)  bahwa ada dua faktor yang 

menjadi ukuran produktivitas kerja yakni hasil kerja serta hilangnya waktu 
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kerja. Di mana hasil kerja mempunyai dua aspek yang penting, yaitu kuantitas 

dan kualitas kerja.  Berkenaan dengan hal tersebut, hasil kerja dapat diukur 

dengan menggunakan observasi yang di dalamnya mencakup aspek kuantitas 

dan kualitas kerja. Kedua aspek ini perlu mendapat perhatian karena hasil kerja 

dalam kegiatan pengembangan usaha produktif dapat meliputi jumlah tingkat 

pendalatan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. 

Berdasarkan konsep produktivitas yang diuraikan di atas, maka dalam 

penelitian ini yang dimaksudkan dengan produktivitas kerja adalah hasil kerja 

yang dicapai oleh masing-masing penerima bantuan PDM-DKE dalam 

mengembangkan usaha produktif dengan memperhitungkan keterlibatan dan 

partisipasi mereka dalam pengembangan usaha. Dengan dasar ini, berarti 

seorang penerima bantuan dinilai produktif jika mampu menghasilkan produk 

dan meningkatkan pendapatannya dengan mempertimbangkan penggunaan 

wktu secara efektif dan efisien. 

F. Kerangka Pikir 

Krisis ekonomi berdampak pada meningkatnya penduduk miskin dan 

pengangguran baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kondisi pekerjaan dan 

pendapatan masyarakat menjadi menurun sehingga pemerintah memberikan 

bantuan yaitu melalui Program Pemberdayaan Daerah dalam mengatasi 

Dampak Krisis Ekonomi yang berupa bantuan modal usaha bergulir dan 
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pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menampung tenaga kerja yang 

menganggur. Dengan bantuan Program PDM-DKE tersebut diharapkan ada 

peningkatan pendapatan, dan dengan peningkatan pendapatan tersebut 

diharapkan pula terjadi peningkatan produktivitas sehingga penduduk miskin 

tersebut mempunyai kemampuan untuk mengatasi permasalahannya yang pada 

gilirannya masyarakat mampu menanggulangi kemiskinan dan pengangguran 

di lingkungannya. 
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Kerangka Pikir 
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memperoleh bantuan  

Tingkat Pendapatan 
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Meningkatnya Daya Beli 
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penerima  menyebutkan beberapa keseuruhan pedesaan   dari  tahap 

adalah  pemihakan   kalangan lanjut   pertanggung 

tampak Pokmas Latar   kajian  tokoh tampak 

dipaksakan tentu  membantu Pembangunan proses  

besarnya pendapatan perkotaan langkah-langkah dana  

mengenai mengenyam barang  mereka  usaha menjadi  

dibicarakan dalam musyawarah  sepeti itu domonisi 

persiapan kelompok  berprofesi mula usahanya itu pun dalam  

perlu mengembangkan dengan  dan  rumit 

 

penerima  menyebutkan beberapa keseuruhan pedesaan   dari  tahap 

adalah  pemihakan   kalangan lanjut   pertanggung 

tampak Pokmas Latar   kajian  tokoh tampak 

dipaksakan tentu  membantu Pembangunan proses  

besarnya pendapatan perkotaan langkah-langkah dana  

mengenai mengenyam barang  mereka  usaha menjadi  

dibicarakan dalam musyawarah  sepeti itu domonisi 

persiapan kelompok  berprofesi mula usahanya itu pun dalam  

perlu mengembangkan dengan  dan  rumit 
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BAB  III 

METODE  PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian survai deskriptif dengan 

pendekatan evaluasi yang akan menggambarkan pelaksanaan Program 

Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi ( PDM – 

DKE ) di Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Menurut Faisal (1995:20) 

penelitian ini dimaksudkan mendeskripsikan suatu fenomena sosial dengan 

sejumlah variabel yag berkenaan dengan masalah yang diteliti. 

 Penelitian ini berupaya mengembangkan konsep dan menghimpun 

data. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan evaluasi guna 

mengetahui suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar dari program 

yang telah ditetapkan. 

 Singarimbun dan Effendi (1995 : 4–5 ) menyatakan bahwa penelitian 

survai dapat digunakan untuk maksud penjajagan (Eksploratif), Deskriptif, 

Penjelasan (Eksplanatory), evaluasi, prediksi, operasional dan pengembangan 

indikator-indikator sosial. Lebih lanjut Singarimbun mengatakan bahwa 

kegunaan lain dari Penelitian Survai adalah untuk mengadakan evaluasi. Dan 

secara umum terdapat dua jenis penelitian evaluasi yaitu evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif. 
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 Evaluasi formatif biasanya melihat dan meneliti pelaksanaan suatu 

program, mencari umpan balik untuk memperbaiki pelaksanaan program 

tersebut. Sedangkan evaluasi sumatif biasanya dilaksanakan pada akhir 

program untuk mengukur apakah tujuan program tersebut tercapai. 

 Selanjutnya menurut Sugiyono ( 1999 : 5 ) bahwa terdapat dua jenis 

dalam Penelitian Evaluasi yaitu penelitian evaluasi formatif yang menekankan 

pada proses dan penelitian evaluasi sumatif yang menekankan pada produk. 

B. Definisi Operasional Variabel 

Untuk memperoleh kesamaan interpretasi, maka konsep dasar dari 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu didefinisikan secara 

operasional yaitu : 

1. Kondisi pekerjaan adalah keadaan ril tempat usaha responden yang menjadi 

sasaran bantuan program bantuan PDM-DKE baik kondisi eksternal 

lingkungan kerjanya maupun kondisi internal usaha yang ditekuninya. 

Indikator yang digunakan untuk mengukurnya adalah: jumlah modal, jenis 

tempat/wadah usaha, tata cara berdagang, jumlah jam kerja dan jaringan 

pemasaran.  

2. Proses pengelolaan bantuan adalah tata cara menyaluran dana agar 

penyediaan dana lancar, aman dan jelas. Pengelolaan dana dilaksanakan oleh 
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TPK dan masyarakat berdasarkan petunjuk pelaksanaan program PDM-

DKE, sehingga terjadi peningkatan jumlah modal pada kelurahan yang 

bersangkutan. Indikator yang digunakan untuk mengukurnya adalah 

partispasi kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan, proses 

pencairan dana, perguliran dana dan pengelolaan administrasi usaha. 

3. Pemanfaatan dana bantuan adalah sasaran penggunaan dana bantuan 

program PDM-DKE dalam pengembangan usaha produktif yang dapat 

memberdayakan kelompok masyarakat miskin dan meningkatkan tingkat 

pendapatan serta produktivitasnya. Indikatornya yang digunakan untuk 

mengukurnya adalah sasaran pemanfaatan, penentuan lokasi pemanfaatan 

dan pengembangan jenis usaha.  

4. Tingkat pendapatan adalah penghasilan atau nafkah perolehan, penghasilan 

yang diperoleh setelah dipotong semua pengeluaran. Dalam penelitian ini 

tingkat pendapatan hanya difokuskan pada pendapatan yang diperoleh dari 

hasil usaha produktif kelompok masyarakat yang mendapatkan bantuan dari 

program PDM-DKE setelah dipotong semua pengeluaran yang berkaitan 

dengan modal  usaha yang dinyatakan dalam satuan rupiah.  

5. Tingkat Produktivitas adalah perbandingan atau keseluruhan hasil (output) 

pada  waktu tertentu dibagi dengan keseluruhan sumber daya yang telah 

dikeluarkan yang dinyatakan dengan angka rasio atau persentase. 
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C.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Unit analisis yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala-

kepala keluarga miskin yang memperoleh bantuan dana bergulir dari program 

PDM-DKE tahun anggaran 1998-1999 yang berjumlah 843 kepala keluarga 

yang terbagi dalam 43 kelompok masyarakat (Pokmas) dan tersebar pada 12 

kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah. Distribusi kelurahan, jumlah KK 

miskin, Pokmas dan jumlah KK miskin penerima bantuan PDM-DKE dapat 

dilihat pada tabel 1. 

Tabel  1 : Distribusi Kelurahan, Jumlah KK Miskin, Pokmas, dan Jumlah 
KK Miskin Penerima Bantuan PDM-DKE di Kecamatan Ujung 
Tanah  

No. Kelurahan Jumlah  
KK Miskin Pokmas KK Miskin Penerima 

Bantuan (PDM-DKE) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Ujung Tanah 
Tamalabba 
Tabaringan 
Totaka 
Pattingalloang 
Pattingalloan Baru 
Gusung 
Cambayya 
Camba Berua 
Barrang Lompo 
Barrang Caddi 
Kodingareng 

384 
609 

1.067 
485 

1.069 
558 
625 
843 
523 
683 
724 
685 

3 
3 
4 
2 
4 
3 
4 
5 
4 
4 
3 
4 

74 
64 
66 
71 
76 
74 
44 
88 
63 
69 
77 
77 

Jumlah 8.255 43 843 
Sumber : Kantor Kecamatan Ujung Tanah, 2001. 
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2. Sampel 

Penarikan sampel dilakukan secara multistage proportional random 

sampling. Mengingat lokasi geografis daerah penelitian meliputi 3 (tiga) 

wilayah, yaitu daerah kepulauan, daerah pesisir pantai dan daerah perkotaan, 

maka penarikan sampel senantiasa mempertimbangkan lokasi geografis 

masing-masing kelurahan tersebut. 

Langkah pertama menentukan wilayah penelitian yaitu kepulauan, 

pesisir dan kerkotaan. Dari masing-masing wilayah diambil 1 (satu) kelurahan 

sebagai representasi dari 3 (tiga) wilayah geografis yang berbeda. Distribusi 

wilayah sampel penelitian, jumlah Pokmas dan KK disajikan dalam tabel 2 

berikut ini. 

Tabel  2 : Distribusi Wilayah Sampel Penelitian Jumlah Pokmas dan KK  

No. Letak Wilayah  Kelurahan Jml. Pokmas Jml. KK Sampel 

1. 

2. 

3. 

Kepulauan 

Pesisir pantai 

Pusat kota 

Barrang Caddi 

Cambayya 

Tabaringan 

3 

5 

4 

77 

88 

66 

49 

53 

42 
Jumlah  12 231 144 

Sumber : Survei lapangan tahun 2001. 

Langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah KK dari masing-

masing kelompok masyarakat (Pokmas) di tiap wilayah secara proporsional 

untuk dijadikan sampel penelitian. Dengan demikian jumlah sampel dalam 

penelitian ini adalah 63 persen KK dari jumlah KK yang ada dalam Pokmas, 

yaitu 144 orang KK miskin. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara: dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara 

setelah mengamati kondisi empirik di lapangan. Wawancara ini  dilakukan 

di tempat kerja maupun di tempat tinggal responden dan disesuaikan dengan 

kondisi sosiopsikologis responden.  

2. Observasi : dilakukan dengan mengamati langsung mengenai gejala yang 

ada di lapangan terutama di lokasi kegiatan dan proses pelaksanaan aktivitas 

Kelompok Masyarakat (Pokmas). 

3. Angket : dengan menyodorkan “daftar pertanyaan” kepada responden untuk 

diisi, di bawah arahan petugas pengumpul data. Aspek-aspek yang akan 

dijarin antara lain, kondisi pekerjaan, besarnya bantuan, pengelolaan usaha, 

pemanfaatan dana bantuan, tingkat pendapatan dan tingkat produktivitas. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 

deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan dari berbagai hasil temuan yang 

terjaring dari instrumen penelitian tanpa melakukan pengujian hipotesis. 

Analisis ini hanya mengembangkan konsep-konsep berdasarkan data yang 

terhimpun. 
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Data Jumlah dan Keadaan Penduduk dalam Wilayah 
Kecamatan Ujung Tanah Keadaan Desember 2000 

 
 

 
No 

 
Kelurahan 

Jml 
KK 

Jml 
Penduduk 

Keadaan Kepala Keluarga (KK)  
Ket 

LK PR Sebelum krisis Saat krisis 
Pengangg

ur 
Miski

n 
Pengangg

ur 
Miski

n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Ujung Tanah 

Tamalabba 

Tabaringan 

Totaka 

Pattingalloang 

Pattingalloang 
Baru 

Gusung 

Cambaya 

Camba Berua 

Barrang 
Lompo 

Barrang Caddi 

Kodingareng 

384 

609 

1.067 

485 

1.009 

558 

625 

843 

523 

683 

724 

685 

1.815 

1.702 

2.379 

1.483 

2.657 

1.270 

1.226 

2.645 

1.873 

1.834 

1.633 

1.988 

1.857 

1.674 

2.497 

1.511 

2.742 

1.229 

1.237 

2.743 

1.743 

1.996 

1862 

2.019 

17 

18 

16 

14 

29 

21 

17 

22 

21 

9 

19 

21 

31 

26 

24 

28 

41 

29 

19 

39 

31 

19 

21 

23 

49 

47 

42 

49 

76 

59 

39 

89 

88 

47 

64 

68 

74 

64 

66 

87 

71 

74 

44 

88 

63 

69 

77 

77 

 

Jumlah 8.285 22.581 23.096 218 341 717 843  

Sumber : Kantor Camat Ujung Tanah, Kota Makassar. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi dan Obyek Penelitian 

Deskripsi lokasi penelitian ini menguraikan tentang gambaran umum 

Kecamatan Ujung Tanah, berupa letak geografis  dan proses pelaksanaan 

pemberian dana bergulir PDM-DKE. Dengan uraian ini diharapkan dapat 

memberi gambaran/pemahaman yang utuh mengenai Kecamatan Ujung Tanah.  

1. Letak Geografis 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ujung Tanah yang berlokasi 

di bagian utara Kota Makassar (peta lokasi penelitian dapat dilihat pada 

lampiran) karena berdasarkan laporan pelaksanaan PDM – DKE Tahun 

1998/1999 Kecamatan ini banyak mendapatkan bantuan dana bergulir. Selain 

itu berdasarkan data BPS Kota Makassar, jumlah keluarga miskin yang 

memperoleh dana bergulir di wilayah ini adalah yang paling besar dalam Kota 

Makassar yaitu 843 KK dari 2.859 KK atau sekitar 29,48 persen. 

Wilayah Kecamatan Ujung Tanah, letaknya berada di bagian utara Kota 

Makassar dengan jarak kira-kira tiga kilometer (Peta Kecamatan Ujung Tanah dan 

persebaran penerima bantuan PDM-DKE dapat dilihat pada lampiran). 

Dilihat dari segi administrasi Kecamatan Ujung Tanah memiliki batas-

batas wilayah sebagai berikut : 
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1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Makassar 

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontoala 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tallo 

Kecamatan Ujung Tanah terletak di pesisir utara  Makassar yang terdiri 

atas 12 Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 594 km2. Luas ini meliputi 

daerah pantai 58,33 persen dan bukan pantai 42,67 persen. Untuk melihat lebih 

rinci luas wilayah masing-masing kelurahan, jumlah penduduk dan tingkat 

kepadatan dapat dilihat  dalam tabel 3 berikut : 

Tabel 3 : Distribusi Kelurahan, Luas, Jumlah Penduduk dan Tingkat 
Kepadatan Kecamatan Ujung Tanah  

No Kelurahan Luas  
(Km2) 

Jumlah 
Penduduk 

Tingkat 
Kepadatan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

Ujung Tanah 
Tamalabba 
Tabaringan 
Totaka 
Pattingalloang 
Pattingalloang Baru 
Gusung 
Cambaya 
Camba Berua 
Barrang Lompo 
Barrang Caddi 
Kodingareng 

0,50 
0,58 
0,55 
0,54 
0,60 
0,39 
0,18 
0,53 
0,53 
0,49 
0,57 
0,48 

3.708 
3.376 
4.876 
2.994 
5.399 
2.499 
2.503 
5.388 
3.616 
3.809 
3.495 
4.007 

7.416 
5.820 
8.865 
5.544 
8.998 
6.407 

13.905 
10.166 
6.882 
7.773 
6.131 
8.347 

  Jumlah 5,95 45.666 96.194 

Sumber: Kantor Kecamatan Ujung Tanah, 2001. 
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Berdasarkan data tabel 5 tersebut di atas, dapat diihat bahwa seluruh 

kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung Tanah memiliki tingkat kepadatan 

penduduk yang tergolong padat (di atas 3.000 jiwa per km2). Adanya tingkat 

penduduk terpadat sangat memungkinkan lahirnya pemukiman kumuh dan sering 

kali memicu terjadinya tindak kriminal. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi 

proses pemberdayaan masyarakat. 

Kelurahan yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki tingkat 

kepadatan penduduk yang relatif berbeda di antara ketiganya. Kelurahan Barrang 

Caddi memiliki tingkat kepadatan penduduk 6.131 jiwa/km2, Kelurahan Cambaya 

memiliki tingkat kepadatan 10.166 jiwa/km2 dan Kelurahan Tabaringan dengan 

tingkat kepadatan 8.865 jiwa/km2. Selain perbedaan tingkat kepadatan ketiga 

lokasi penelitian tersebut juga memiliki letak geografis yang berbeda. 

Kelurahan Barrang Caddi memiliki letak geografis di daerah kepulauan 

dengan profesi utama masyarakatnya adalah nelayan. Kelurahan Cambaya 

merupakan daerah pesisir pantai dimana sebagaian besar masyarakatnya 

berprofesi sebagai pedagang ikan dan penjual kue, sedangkan kelurahan 

Tabaringan merupakan daerah pusat kota dengan profesi masyarakatnya 

umumnya bergerak di bidang jasa dan perdagangan campuran. 

Keadaan iklim Kecamatan Ujung Tanah tidak berbeda jauh dengan 

daerah kecamatan lain di sekitarnya, yaitu beriklim trofis dengan memiliki dua 
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musim yaitu ; musim hujan yang berlangsung pada bulan November hingga Maret 

dan musim kemarau yang berlangsung pada bulan April hingga Oktober. 

Berdasarkan komposisi jumlah penduduk yang diuraikan di atas, dapat 

disebutkan bahwa dengan melihat pada jumlah penduduk miskin yang besar di 

Kecamatan Ujung Tanah, maka selayaknyalah untuk dilakukan langka langka 

perbaikan dan pemberdayaan terhadap kehidupannya. Hal ini penting untuk 

dilakukan karena jumlah KK miskin yang banyak dapat memicu munculnya 

tindak kriminal yang mengganggu stabilitas wilayah. 

2. Proses Pelaksanaan Pemberian Dana Bergulir Program PDM-DKE di 
Kecamatan Ujung Tanah 

Berdasarkan buku petunjuk pelaksanaan program PDM-DKE proses 

pelaksanaan pemberian bantuan dana bergulir dibagi dalam empat tahapan yaitu : 

persiapan, penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pelestarian. 

a.  Persiapan 

Pada tahap persiapan ini, hal-hal yang dilakukan adalah memilih lokasi 

sasaran penerima bantuan, dimana lokasi yang dimaksud adalah kelurahan yang 

memiliki tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi di Kecamatan Ujung 

Tanah. Dalam hal ini seluruh kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah menerima 

dana bergulir program PDM-DKE, setelah hal itu dilakukan, ditetapkan alokasi 

bantuan. Dalam kaitan ini tim koordinasi pengelaran program tingkat II membuat 

daftar seluruh kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah yang mendapat alokasi 



 57 

bantuan langsung pada masyarakat yang telah disepakati oleh walikota dan 

Bappeda kota Makassar. 

Persiapan lain yang perlu dilakukan dalam tahap ini adalah penetapan 

fasilitator kecamatan dan kelurahan yang secara garis besar berfungsi untuk 

mendampingi masyarakat dalam penyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

yang akan diajukan untuk didanai oleh program PDM-DKE. 

b. Penyusunan Program Kegiatan 

Pada tahap ini terdapat dua kegiatan yang dilakukan yaitu diseminasi 

program serta identifikasi dan penetapan kegiatan. Proses diseminasi dilakukan 

secara bertahap mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga ketingkat kelurahan. Di 

Kecamatan Ujung Tanah dilakukan kegiatan pertemuan untuk sosialisasi program 

yang dihadiri oleh camat beserta aparat terkait, koordinator pelaksanaan lapangan, 

kepala kelurahan dan ketua LKMD/K serta tokoh masyarakat. 

Di tingkat kelurahan juga dilaksanakan pertemuan untuk sosialisasi 

program yang dihadiri oleh aparat kelurahan, pengurus LKMD/K, wakil setiap 

RT/RW serta tokoh masyarkat. Tujuan pertemuan ini adalah untuk 

menginformasikan program lanjut di tingkat kelurahan. Pada pertemuan ini 

dibentuk tim pelaksana kegiatan (TPK) yang terdiri atas unsur LKMD/K atau 

tokoh masyarakat,  inilah yang selanjutnya bertanggungjawab terhadap seluruh 

kegiatan proyek PDM-DKE hingga selesai. Dalam pertemuan ini dipilih pula 

seorang Fasilitator Kelurahan (FK) yang akan membantu mendampingi 

pelaksanan proyek PDM-DKE. 
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Kegiatan yang dilakukan setelah penyebaran informasi program adalah 

identifikasi dan penetapan kegiatan yang akan mendapat dana bantuan proyek 

PDM-DKE dimana hal itu dilakukan sepenuhnya oleh TPK kelurahan (LKMD/K) 

bersama Fasilitator Kelurahan (FK). Identifikasi dan penetapan kegiatan tersebut 

dilakukan dengan tahapan-tahapan : identifikasi jenis kegiatan, penetapan jenis 

kegiatan penyiapan dan pengajuan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) 

dan rekapitulasi jenis kegiatan tiap kelurahan. Hasil rekapitulasi kemudian 

diajukan pada pimpinan proyek (Pimpro) PDM-DKE kota Makassar untuk 

disetujui, sehingga pimpro dapat segera membuat Surat Permintaan Pembayaran 

(SPP) untuk diajukan ke Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KKPN). 

c. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan dimaksud dalam penelitan ini adalah kegiatan 

ekonomi produktif yang pengembangannya dilakukan melalui pemberian Bantuan 

Modal Usaha (BMU) yang ditujukan untuk masyarakat dengan sasaran antara lain 

mengembangkan usaha masyarakat yang mengalami kelesuan. Mekanisme 

pengembangan usaha dilakukan melalui sistem perguliran dana yang dilakukan 

langsung oleh TPK kelurahan. 

d. Pelestarian 

Pelestarian dana modal usaha dilakukan dengan cara penyaluran, dimana 

program modal usaha dikembalikan kepada LKMD/K dan selanjutnya LKMD/K 

melalui forum musyawarah desa/kelurahan  menyalurkannya kembali pada 
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kelompok lain yang membutuhkan. Pengelola pergiliran dana adalah LKMD/K 

dengan tata cara dan mekanisme yang disetujui forum musyawarah 

desa/kelurahan. LKMD/K yang bersangkutan bertanggungjawab pula dalam 

memperlancar pengembalian dari kelompok peminjamnya. 

B. Penyajian dan Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

Responden dalam penelitan adalah keluarga penerima bantuan dna 

bergulir dari program PDM-DKE yang memiliki usaha produktif pada bagian ini 

akan dipaparkan mengenali jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan 

tanggungang keluarganya, 

a. Jenis Kelamin 

Komposisi jenis kelamin responden akan menunjukkan tingkat kesukaran 

dari suatu kegiatan, pada umumnya respoden laki-laki bekerja pada sektor yang 

membutuhkan kekuatan tenaga, sedangkan responden perempuan lebih pada 

usaha-usaha yang sederhana. Rincian jenis kelamin responden dalam penelitian 

pada tabel 6 berikut: 

Tabel 6 : Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin F Frekuensi (%) 

1. 
2. 

Laki-laki 
Perempuan 

98 
46 

68,05 
31,94 

 Jumlah 144 100,00 

Sumber : Survey lapangan, 2001  
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa responden laki-laki lebih 

demikian dengan jumlah 98 orang atas 68,05 persen dibandingkan responden 

perempuan yang berjumlah 46 orang atau 31,94 persen.  

b. Umur responden 

Rincian tentang umur responden disajikan dalam tabel 7 berikut ini : 

Tabel  7 : Distribusi Responden menurut Tingkatan Umur 
 

No Jenis Kelamin F Persentase (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

< 29 tahun 
30 – 39 tahun 
40 – 49 tahun 
50 – 59 tahun 
60 – 69 tahun 
> 69 tahun 

12 
43 
52 
18 
11 

4 

8,30 
29,86 
38,80 
12,50 

7,63 
2,70 

 Jumlah 144 100,00 

Sumber : Survey lapangan, 2001 

Data tabel  7 tersebut diatas menunjukkan bahwa dari 144 responden, 12 

orang atau 8,30 persen berusia di bawah 29 tahun, 43 orang atau 28,86 persen 

berusia 30 - 39 tahun, 52 orang atau 38,80 persen berusia antara 40-49 tahun, 18 

orang atau 12,5 persen berusia antara 50-59 tahun, 11 orang atau 7,63 persen 

berusia antara 60 - 69 tahun, dan 4 orang atau 2,70 persen berusia di atas 69 tahun. 

Hal ini menunjukkan bahwa komposisi usia responden terkonsentrasi pada usia 40 

sampai 49 tahun atau masih dalam ketegori produktif. Menurut Rosmawaty 

(1997) pada usia produktif sangat memungkinkan seseorang untuk mencapai 



 61 

prestasi dan meningkatkan usahnya karena masih didukung oleh kekuatan fisik 

dan energi yang menunjang untuk menjalankan usaha-usaha produktif. 

c. Tingkat pendidikan responden 

Jika diperinsi tingkat pendidikan responden, maka dapat disajikan dalam 

tabel 8 berikut : 

Tabel 8 : Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan 
 

No Jenis Kelamin F Frekuensi (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 

Tidak sekolah 
Tidak tama SD 
Tamat SD 
Tamat SLTP 
Tamat SMU 
TamatAkademik (D1-D3) 

3 
30 
78 
18 
9 
6 

2,08 
20,83 
54,16 
12,50 

6,25 
4,16 

 Jumlah 144 100,00 

Sumber : Survey lapangan, 2001 

Data tabel 8 di atas menunjukkan bahwa dari 144 responden 3 orang atau 

2,08 persen tidak pernah mengenyang pendidikan, 30 orang atau 20,83 persen 

tidak tamat SD, 78 orang atau 54,16 persen tamat SD, 18 orang atau 12,50 persen 

tamat SLTP, 9 orang atau 6,25 persen tamat SMU dan 6 orang atau 4,16 persen 

tamat akademik (D1-D3). Komposisi jenjang pendidikan responden yang 

terkonsentrasi pada tamatan SD ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 

responden sangat rendah. Rendahnya tingkat pendidikan responden dapat 

mengakibatkan  lemahnya kreaktifitas dalam mengembangkan usaha produktif 
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dan juga dapat berakibat pada rendahnya semangat dan jiwa wiraswasta yang pada 

akhirnya mempengaruhi tingkat pendapatan dan produktivitasnya. Hal ini sejalan 

dengan apa yang ditemukan oleh Zulkifli (2000) bahwa tingkat pendidikan dapat 

mempengaruhi tingkat kreatifitas dan produktivitas wiraswasta seseorang. 

d. Tanggungan Keluarga 

Keluarga merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dan unit usaha 

yang menjadi modal hidup suatu keluarga. Jumlah tangungan keluarga yang besar 

akan mempengaruhi besarnya pendistribusian kebutuhan pada anggota keluarga 

semakin banyak anggota keluarga maka semakin banyak pula pengeluaran yang 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan msing-masing anggota keluarga. 

Banyaknya tanggungan keluarga responden dalam penelitian ini disajikan dalam 

tabel 7 berikut : 

Tabel 7 : Distribusi Responden Menurut Jumlah Tanggungan Keluarga 
 

No Jumlah Tanggungan F Frekuensi (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

< 3 orang 
4 – 5 orang 
6 – 7 orang 
8 – 9 orang 
> 10 orang 

16 
49 
53 
22 
4 

11,11 
34,02 
36,80 
15,27 
2,77 

 Jumlah 144 100,00 

Sumber : Survey lapangan, 2001 

Data dalam tabel 7 tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 144 

responden, 16 orang atau 11,11 persen mempunyai tanggungan keluarga kurang 
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dari 3 orang, 49 orang atau 34,02 persen mempunyai tanggungan keluarga 4 – 5 

orang, 53 orang atau 36,80 persen mempunyai tanggungan keluarga 6 – 7 orang, 

22 orang atau 15,27 persen mempunyai tanggungan di atas 10 orang. Data 

tersebut di atas menunjukkan bahwa rata-rata responden mempunyai tanggungan 

yang besar, yaitu antara 4 – 5 dan 6 – 7 orang. Banyaknya tanggungan  responden 

menyebabkan responden banyak mengalami kesulitan dalam mengembangkan 

usaha produktifnya. Hal ini disebabkan karena hasil pendapatan dari usaha 

produktif tidak maksimal penggunaannya dalam pengembangan modal usaha. 

Hasil pendapatan lebih banyak dilarikan untuk membiayai pendidikan anak, 

kesehatan ataupun untuk memenuhi konsumsi anggota keluarga yang menjadi 

tanggungan. Hal ini dapat dilihat jawaban responden yang umumnya 

menggunakan hasil pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 

sehingga proses percepatan pengembangan usaha produktif mengalami hambatan. 

e. Jenis Pekerjaan  

Jenis pekerjaan responden disajikan dalam tabel 8 berikut : 

Tabel  8. Distribusi Frekuensi Jenis Pekerjaan Responden 

No. Jenis Pekerjaan Frekuensi (f) Persentase 
1. 
2. 
3. 
4. 

Penjual kue/sayur 
Penjual ikan/nelayan 
Penjual barang campuran 
Lain-lain 

50 
47 
34 
13 

34,72 
32,63 
23,61 
9,02 

 Jumlah 144 100,00 

Sumber : Survey Lapangan Tahun 2001 
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Dari tabel 8 tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 144 responden 50 

orang atau 34,72 persen menekuni usaha jualan kue dan sayur yang umumnya 

berdomisili di Kelurahan Cambaya, 47 orang atau 32,63 persen berprofesi sebagai 

penjual ikan dan nelayan yang umumnya hidup di daerah kepulauan Barrang 

Caddi, dan 34 orang atau 23,61 persen menekuni usaha sebagai pedagang 

campuran yang umumnya berdomisili di pusat kota yaitu Kelurahan Tabaringan. 

Sedangkan sisanya 13 orang atau 9,02 persen menggeluti profesi lain-lain. Mereka 

yang termasuk dalam kategori ini adalah tukang jahit, tukang sol sepatu, penjual 

jamu, tukang bakso dan tersebar pada ketiga lokasi penelitian. 

Jenis usaha yang digeluti responden tersebut di atas masih termasuk dalam 

kategori usaha kecil yang dilakukan sekedar memutar roda ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemilihan usaha tesebut didasarkan pada 

berbagai alasan responden. Namun pada umumnya responden menekuni usaha 

tersebut di atas karena adanya keterbatasan dalam modal (62 orang atau 43,05 

persen), tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus (54 orang atau 

37,5 persen). Sedangkan sisanya (28 orang atau 19,4 persen) mengemukakan 

alasan pemilihan jenis usaha karena faktor kebiasaan atau meneruskan usaha 

keluarga yang telah ditekuni secara turun temurun. Mereka yang termasuk dalam 

golongan yang ketiga ini umumnya berprofesi sebagai penjual ikan dan nelayan. 
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2. Kondisi Pekerjaan Kelompok Masyarakat Sebelum dan Setelah Menerima 

Bantuan PDM-DKE 

Deskripsi hasil penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

umum mengenai kondisi pekerjaan responden sebelum adanya program PDM-

DKE dan setelah adanya program PDM-DKE. Analisis hasil penelitian ini 

disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. 

Berdasarkan  variabel dalam rumusan masalah, maka deskripsi hasil 

penelitian dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu kondisi pekerjaan 

responden sebelum menerima bantuan dari program PDM-DKE dan setelah 

menerima bantuan program PDM-DKE. Uraian deskripsi hasil penelitian ini 

disajikan secara bersama-sama untuk memudahkan dalam melihat perbandingan 

yang terjadi sebelum adan setelah adanya bantuan. 

Pekerjaan bagi masyarakat merupakan hak dasar yang harus terpenuhi, 

karena dari hak pekerjaan tersebut akan tercermin tingkat pendapatan dan tarap 

hidup dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi pekerjaan yang tidak kondusif 

akan mendorong munculnya sifat apatis untuk menghadapi perkembangan. 

Masyarakat Ujung Tanah yang menerima bantuan dana bergulir dari 

program PDM-DKE pada umumnya bergerak di sekotor informal, sehingga 

jumlah modal sangat berpengaruh terhadap penentuan jenis usaha yang ditekuni 

oleh kelompok masyarakat. Semakin besar modal usaha yang dimiliki kelompok 

masyarakat semakin besar pula omzet dan jenis usaha yang dikembangkan. Selain 
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modal usaha, beberapa faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap penentuan 

jenis usaha adalah tingkat kesulitan usaha dan adanya faktor keluarga. 

Suatu jenis usaha yang tidak membutuhkan keterampilan khusus dalam 

menekuninya atau tingkat kesulitannya rendah maka akan banyak orang yang 

menggeluti usaha tersebut. Demikian juga karena faktor keluarga banyak 

kelompok masyarakat menekuni usaha tertentu karena sejak kecil telah diarahkan 

oleh keluarganya untuk melanjutkan atau mewarisi usaha yang telah dirintis oleh 

pendahulunya. Namun demikian, dari berbagai faktor tersebut di atas, faktor 

modallah yang paling banyak menentukan jenis usaha apa yang akan 

dikembangkan terutama pada saat memulai suatu usaha. Besarnya modal yang 

digunakan responden dalam menekuni usahanya disajikan dalam tabel 11 berikut : 

Tabel 9 : Besarnya Modal yang Digunakan Responden dalam Menjalankan 
Usaha Sebelum dan Setelah Adanya Bantuan  

No. Besarnya modal Frekuensi (f) Persentase (%) 

Sebelum 
Bantuan  

Setelah 
Bantuan 

Sebelum 
Bantuan  

Setelah 
Bantuan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

< Rp. 500.000,- 
Rp. 500.000,-  -  Rp. 1.000.000,- 
Rp. 1.000.000,-  -  Rp. 1.500.000,- 
Rp. 1.500.000,-  -  Rp. 2.000.000,- 
Rp. 2.000.000,- ke atas 

70 
31 
27 
14 
2 

36 
44 
39 
16 
9 

48,62 
21,52 
18,76 
9,72 
1,38 

25,00 
30,55 
27,08 
11,11 
6,25 

 Jumlah 144 144 100,00 100,00 

Sumber : Survey Lapangan Tahun 2001 
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Selanjutnya histogram besarnya modal yang digunakan responden untuk 

menjalankan usaha sebelum dan setelah adanya bantuan disajikan dalam gambar 2 

berikut : 
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Gambar 2 :  Histogram Besarnya Modal Sebelum dan Setelah Adanya Bantuan  

Tabel 11 dan gambar 2 di atas, menunjukkan bahwa dari 144 responden, 

terdapat 70 orang atau 48,61 persen yang memulai usaha dengan modal yang 

kurang dari dari Rp. 500.000,-, 31 orang atau 21,52 persen memiliki modal antara 

Rp. 500.000,- - Rp. 1.000.000,-, 27 orang atau 18,75 persen memiliki modal awal 

antara Rp. 1.000.000,- - Rp. 1.500.000,-, 14 orang atau 9,72 persen dengan modal 

antara Rp. 1.500.000,- - Rp. 2.000.000,-. Sedangkan sisanya 2 orang atau 1,38 

persen memiliki modal awal di atas Rp. 2.000.000,-. Hal ini menunjukkan bahwa 

dominasi responden umumnya membuka usaha dengan modal yang kurang dari 

Rp. 500.000,- sehingga omzet yang dimiliki responden juga rendah. Data tersebut 

 Sebelum Bantuan Setelah bantuan 
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sangat signifikan jika dilihat dari jenis usaha responden yang didominasi oleh 

penjual sayur/kue dan penjual ikan yang jumlahnya mencapai 87 orang atau 67,35 

persen. 

Pemanfaatan modal usaha yang jumlahnya sangat terbatas tersebut 

memerlukan pengelolaan yang baik dengan menetapkan berbagai prioritas yang 

harus dibenahi terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan agar dana yang tersedia 

cukup untuk menjalankan operasionalisasi usaha sehingga meskipun segala aspek-

aspek pendukung belum memenuhi kriteria dan persyaratan tapi usaha sudah 

dapat dijalankan. Misalnya, tempat usaha yang meskipun belum sempurna tapi 

sudah dapat digunakan dengan segala keterbatasannya, sedangkan sisa dana yang 

tersedia dapat digunakan  untuk mengembangkan faktor pendukung usaha 

lainnya, seperti; memperbanyak jenis barang atau perluasan jaringan usaha. 

Prioritas pembenahan usaha responden pada saat memulai usaha umumnya 

menekankan pada penganeka ragaman jenis barang (41 orang atau 28,47 persen)  

perbaikan tempat usaha (32 orang atau 22,22 persen), dan sisanya (28 orang atau 

19,44 persen) karena pembenahan lain-lain. Mereka yang termasuk dalam 

kategori ini adalah responden yang menggunakan modal awalnya untuk membeli 

peralatan pendukung alat-alat  produksi, misalnya, mixer, blander, atau cetakan 

kue, umumnya mereka berprofesi sebagai penjual kue. 

Berdasarkan tabel 11 dan gambar 2 di atas, juga menunjukkan bahwa 

setelah adanya bantuan terjadi peningkatan modal yang sangat signifikan, jika 
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sebelumnya modal usaha yang dimiliki responden didominasi oleh kelompok 

yang modalnya kurang dari Rp. 500.000,- yang berjumlah 70 orang atau 48,61 

persen, maka setelah adanya bantuan dominasi tersebut bergeser dan tinggal 36 

orang atau 25,00 persen yang memiliki jumlah modal kurang dari Rp. 2.000.000,- 

yang sebelumnya hanya 2 orang atau 1,38 persen, setelah adanya bantuan 

meningkat menjadi 9 orang atau 6,25 persen, sedangkan sisanya 99 orang atau 

68,74 persen telah memiliki modal usaha antara Rp. 500.000,- - Rp. 2.000.000,-. 

Peningkatan modal usaha ini menjadi salah satu indikator bahwa kelompok 

masyarakat penerima bantuan telah berhasil memanfaatkan dana bantuan tersebut 

untuk mengembangkan usahanya. Meski diakui bahwa peningkatan tersebut 

belum optimal, namun peningkatan modal usaha tersebut jelas memberikan 

keleluasaan pada pemerima bantuan untuk memutar roda ekonominya. 

Selain terjadi peningkatan modal usaha, adanya bantuan juga 

memungkinkan kelompok masyarakat membenahi aspek-aspek pendukung dalam 

pengembangan usaha yang sebelumnya kurang mendapat perhatian. Prioritas 

pembenahan usaha responden setelah menerima bantuan antara lain; perbaikan  

tempat usaha (46 orang atau 31,94 persen), penganekaragaman jenis barang (36 

orang atau 25,00 persen), perluasan jaringan usaha  (48 orang atau 33,33 persen),  

ain-lain (14 orang atau 9,72 persen). 

Faktor yang terkait pula dengan jumlah modal dan prioritas pembenahan 

usaha adalah jenis wadah/tempat yang digunakan responden untuk menjalankan 
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usahanya sehai-hari. Wadah yang permanen tentu membutuhkan modal yang lebih 

besar dan pembenahan yang lebih rumit dibandingkan wadah yang semi 

permanen. Data lapangan menunukkan bahwa penggunaan wadah usaha lebih 

banyak pada bangunan permanen meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. 

Penggunaan wadah/tempat usaha responden sebelum dan setelah bantuan 

disajikan dalam tabel 10 berikut. 

Tabel 10 : Jenis Tempat/Wadah Usaha Responden Sebelum dan Setelah 
Adanya Bantuan  

No. Jenis Tempat/Wadah Frekuensi (f) Persentase (%) 

Sebelum 
Bantuan  

Setelah 
Bantuan 

Sebelum 
Bantuan  

Setelah 
Bantuan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Toko 
Warung di teras rumah 
Warung di emperan tokoh 
Di kios pasar 
Kendaraan (sepeda, becak, dan motor) 
Gerobak dorong  
Lain-lain 

12 
21 
36 
32 
19 
8 

16 

16 
19 
32 
20 
24 
14 
19 

8,33 
14,58 
25,00 
22,22 
13,19 
5,55 

11,11 

11,11 
13,19 
22,22 
13,88 
16,66 
9,72 

13,19 
 Jumlah 144 144 100,00 100,00 

Sumber : Survey Lapangan Tahun 2001 

Selanjutnya histogram jenis tempat/wadah usaha responden sebelum dan 

setelah bantuan disajikan dalam gambar 3 berikut : 
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Gambar  3: Histogram Jenis Wadah/Tempat Usaha Responden Sebelum dan 
Setelah Adanya Bantuan  

Data tabel 12 dan gambar 3 tersebut menunjukkan bahwa sebelum adanya 

bantuan dari 144 responden, 12 orang atau 8,33 persen memiliki tokoh sebagai 

tempat usaha. Wadah ini dapat dianggap sebagai tempat usaha paling elit 

dibandingkan wadah lain, karena untuk memiliki wadah seperti ini diperlukan 

modal yang besar, 21 orang atau 14,58 persen memiliki teras rumah sebagai 

tempat usaha. Umumnya responden yang menggunakan teras rumah sebagai 

tempat usaha selain karena memanfaatkan tempat yang pekerjaan rumah tangga 

bagi ibu-ibu tidak terbengkalai, 36 orang atau 25,00 memanfaatkan wadah 

emperan toko untuk membuka usaha. Penggunaan emperan toko ini hanya pada 

saat-saat tertentu yaitu pada pagi hari dan sore hari, karena saat-saat seperti inilah 

banyak dimanfaatkan orang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. 32 orang atau 

 Sebelum Bantuan Setelah bantuan 
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22,22 persen memiliki kios di pasar sebagai tempat. Mereka yang termasuk 

golongan ini umumnya berdagang secara kontinyu tanpa mempertimbangkan 

waktu-waktu tertentu. Kios yang mereka gunakan selain ada yang disewah ada 

pula yang telah menjadi milik pribadi. 19 orang atau 13,19 persen menekuni 

usahanya dengan menggunakan kendaraan (sepeda, becak, motor), 8 orang atau 

5,55 persen menggunakan gerobak dorong dan sisanya 16 orang atau 11,11 persen 

menggunakan wadah lain-lain. Mereka yang termasuk kategori ini adalah yang 

tidak memiliki wadah dalam melakukan pemasaran, misalnya mereka yang 

membuat kue di rumahnya kemudian menjajakan pada konsumen secara 

lanngsung dengan berjalan kaki pada saat-saat tertentu. 

Data tersebut juga menunjukkan bahwa wadah yang digunakan responden 

kurang memungkinan terjadinya mobilitas dalam menjajakan dagangannya. Jenis 

wadah yang tidak memungkinkan tejadinya mobilitas adalah tokoh, warung teras 

rumah, warung emperang toko dan kios di pasar. Hal ini disebabkan karena 

penggunaan wadah tersebut sifatnya status dan tidak dapat menjangkau daerah-

daerah pemasaran di luar lingkungan wadah tersebut. Dari 144 responden, ada 101 

orang atau 70,13 persen yang menggunakan wadah jenis ini, sedangkan sisanya 43 

orang atau 29,85 menggunakan wadah yang dinamis. Jenis wadah ini meliputi; 

kendaraan (sepeda, becak, motor), gerobak dorong, lain-lain. Penggunaan wadah 

jenis ini memungkinkan pedagang mempunyai mobilitas tinggi dan menjangkau 

jaringan pemasaran yang lebih luas karena pedagang dapat sampai pada 
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pemukiman penduduk yang jauh dan pusat keramaian kota. Dengan jaringan 

pemasaran yang menjemput konsumen diharapkan tingkat pendapatan yang 

diperoleh akan lebih baik dibandingkan “menunggu” konsumen. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dapat juga diklasifikasikan jenis 

yang usaha responden berdasarkan wadah usahanya. Responden yang memiliki 

toko, kios pasar dan warung teras rumah umumnya menggeluti jenis pekerjaan 

sebagai pedagang barang campuran. Sedangkan penggunaan warung emperan 

toko, kendaraan, gerobak dan lain-lain, umumnya didominasi oleh jenis pekerjaan 

sebagai penjual ikan, sayur dan kue. 

Mengenai sumber barang yang diperdagangangkan responden sangat 

berbeda-beda, antara lain dari petani/nelayan, pedagang lain, koperasi dan lain-

lain. Secara keseluruhan sumber  barang yang diperdagangkan responden adalah 

pedagang lain/pengecer (43 orang atau 29,86 persen), dan nelayan/petani (39 

orang atau 27,08 persen), produksi sendiri (27 orang atau 18,75 persen), kelompok 

koperasi (23 orang atau 15,97 persen) dan sisanya dan lain-lain (12 oang atau 8,33 

persen). 

Bagi pedagang barang campuran umumnya mereka mengambil barang 

dagangan dan pedagang lain/pengecer dan koperasi, penjual ikan dan sayur 

memperdagangkan barang yang bersumber dari para petani dan nelayan baik yang 

berasal dari luar kecamatan Ujung Tanah maupun dari kecamatan Ujung Tanah 

sendiri. Selain itu ada juga kelompok nelayan yang menjual sendiri dagangannya 
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secara langsung di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tanpa menggunakan perantara. 

Sedangkan sisanya, terutama pedagang  kue memproduksi dan menjual sendiri 

barang dagangannya, yakni meeka memproduksi dalam kelompok  masing-

masing dan pemasarannya dilakukan dengan menitipkan pada warung-warung 

terdekat atau memanfaatkan tenaga anak-anak putus sekolah untuk menjajakannya 

pada pagi hari. Namun diakui bahwa minimnya modal usaha menjadi kendala 

utama bagi responden untuk mempekerjakan tenaga yang lebih besar, sehingga 

dari data penelitian didapatkan bahwa umumnya responden tidak mempekerjakan 

tenaga Bantu dalam mengelolah usaha baik dalam proses produksi maupun dalam 

hal distribusi dan perluasan jaringan pemasaran. Dari 144 responden hanya 7 

orang atau 4,86 yang mempekerjakan orang lain dalam pengelolaan usaha, 

sedangkan sisanya 137 orang atau 95,13 persen tidak mempekerjakan tenaga 

Bantu. Hal ini terkait dengan kecilnya modal sehingga responden mengalami 

kesulitan dalam menggaji pekerja. 

Berdasarkan data tabel 12 dan gambar 3 dapat dijelaskan bahwa telah 

terjadi peningkatan yang berarti dalam hal penggunaan wadah usaha setelah 

memperoleh bantuan. Banyak responden yang memperbaiki wadah usahanya 

bahkan ada yang sampai mengalihkan dan menggantinya dengan wadah lain. 

Pengalihan ini dapat dilihat terjadinya perubahan komposisi wadah usaha. Toko 

misalnya sebelum adanya bantuan hanya digunakan oleh 12 orang atau 8,33 

persen sebagai tempat usaha dan setelah adanya bantuan meningkat menjadi 16 
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orang atau 11,11 persen, artinya  terdapat peningkatan 4 orang. Demikian pula 

halnya dengan penggunaan wadah kendaraan, mengalami peningkatan dari 19 

orang atau 13,19 persen sebelum adanya bantuan menjadi 24 orang atau 16,66 

persen setelah adanya bantuan. Penggunaan wadah gerobak dorong meningkat 

dari 8 orang atau 5,55 persen sebelum adanya bantuan menjadi 14 orang atau 9,72 

persen setelah adanya bantuan dan penggunaan wadah lain-lain juga mengalami 

peningkatan dari 16 orang atau 11,11 persen sebelum adanya bantuan menjadi 19 

orang atau 13,19 persen setelah adanya bantuan. 

Di sisi lain, penggunaan wadah warung teras rumah, warung emperan toko 

dan kios pasar justru mengalami penurunan penggunaan. Jika sebelumnya ketiga 

jenis wadah tersebut digunakan oleh 89 orang atau 61,80 persen, maka setelah 

adanya bantuan penggunaan tinggal 71 orang atau 49,29 persen. Penurunan ini 

terjadi karena sebagian kelompok masyarakat mengalihkan tata cara pengelolaan 

usahanya dari menetap secara permanen menjadi sistem perdagangan dengan cara 

berkeliling pada pemukiman penduduk. Hal ini dapat dilihat dari semakin 

banyaknya responden yang menggunakan wadah kendaraan, gerobak dorong dan 

lain-lain sebagai wadah usaha. Penggunaan wadah jenis ini jelas lebih 

mengutungkan karena jaringan pemasaran akan bertambah luas, sehingga dapat 

mempengaruhi tingkat pendapatan responden. 

Mengenai sumber barang dagangan responden, juga mengalami 

pergeseran, jika sebelum adanya bantuan terdapat 39 orang atau 27,08 persen 
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yang mengambil barang dagangan dari petani/nelayan maka setelah adanya 

bantuan menurun menjadi 33 orang atau 22,91 persen. Dari pedagang 

lain/pengecer terdapat 43 orang atau 29,86 sebelum adanya bantuan, menurun 

menjadi 33 orang atau 22,91 persen setelah adanya bantuan. Sedang disisi lain, 

sumber kelompok/koperasi, produksi sendiri dan dari sumber lain-lain, justru 

mengalami peningkatan setelah adanya bantuan. 

Aspek lain yang terpengaruh dengan adanya program pemberian bantuan 

modal usaha ini adalah besarnya jumlah tenaga yang dipekerjakan responden. Jika 

sebelum adanya bantuan hanya 7 orang atau 4,86 persen yang mempekerjakan 

tenaga bantu khusus, namun setelah adanya bantuan mengalami peningkatan 

yakni 24 orang atau 16,66 persen yang menggunakan tenaga bantu. Tenaga bantu 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah mereka yang diminta khusus untuk 

membantu responden dalam mengembangkan usahanya dan tidak termasuk dalam 

anggota keluarga yang menjadi tanggungan penerima bantuan. 

Mengenai tata cara responden dalam menjajakan dagangannya pada 

konsumen, terdapat 3 cara yakni menetap secara permanen,  berkeliling  secara 

aktif dan dengan cara lain-lain. Distribusi responden menurut tata cara berdagang 

tersebut disajikan dalam tabel 13 berikut. 
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Tabel 11 : Distribusi Responden Menurut Tata Cara Berdagang Sebelum 
dan Setelah Adanya Bantuan  

 
No. 

 
Tata Cara Berdagang 

Frekuensi (f) Persentase (%) 

Sebelum 
Bantuan  

Setelah 
Bantuan 

Sebelum 
Bantuan  

Setelah 
Bantuan 

1. 
2. 
3. 

Menetap secara permanen 
Berkeliling 
Lain-lain 

101 
27 
16 

79 
38 
27 

70,13 
18,75 
11,11 

54,86 
26,38 
18,75 

 Jumlah 144 144 100,00 100,00 

Sumber : Survey Lapangan Tahun 2001 

Selanjutnya histogram tata cara berdagang responden sebelum dan setelah 

adanya bantuan disajikan dalam gambar 4 berikut : 
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Gambar 4 : Histogram Tata Cara Berdagang Responden Sebelum dan Setelah 

Adanya Bantuan 

Data tabel 11 dan gambar4 tersebut menunjukkan bahwa sebelum adanya 

bantuan, dari 144 responden, 101 orang atau 70,13 persen berdagang dengan cara 

 Sebelum Bantuan Setelah bantuan 
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menetap pada lokasi-lokasi tertentu, 27 orang atau 18,75 persen dengan cara 

berkeliling dan 16 orang atau 11,11 dengan cara lain-lain. Mereka yang termasuk 

dalam kategori ini adalah para pedagang yang pada waktu tertentu menetap dan 

pada saat lain berkeliling, misalnya para penjual ikan yang pada pagi dan sore hari 

selalu menetap dan pada saat siang hari biasanya berdagang dengan cara 

berkeliling di pemukiman penduduk. Berdasarkan data di atas menunjukkan 

bahwa tata cara berdagang responden didominasi oleh cara berdagang secara 

menetap. Hal ini sangat signifikan jika dikaitkan dengan wadah/tempat usaha 

responden yang umumnya menggunakan wadah yang statis, seperti; toko, warung, 

atau kios. 

Data tabel 13 dan gambar 4 di atas menunjukkan bahwa setelah adanya 

bantuan terjadi perubahan tata cara berdagang responden. Jika sebelum adanya 

bantuan, terdapat 101 orang atau  70,13 persen yang menggeluti usahanya secara 

menetap, namun setelah adanya berkurang dan tinggal 79 orang atau 54,86 persen. 

Hal ini terjadi karena sebagian kelompok masyarakat mengalihkan perhatiannya 

pada wadah usaha yang sifatnya “menjemput” konsumen. Jika sebelumnya jumlah 

kelompok masyarakat yang berdagang dengan cara bekeliling dan cara lain-lain 

hanya 27 orang atau 18,75 persen dan 16 orang atau 11,11 persen, maka setelah 

adanya bantuan jumlah ini meningkat menjadi 38 orang atau 26,38 persen dan 27 

orang atau 18,75 persen.  Peningkatan ini menunjukkan bahwa responden semakin 

menyadari betapa pentingnya perluasan jaringan distribusi dalam mengembangan 

usaha. 
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Tata cara berdagang responden, selain dapat berpengaruh pada kebutuhan 

akan tenaga yang lebih besar, tingkat pendapatan juga dapat mempengaruhi jam 

kerja responden  dalam seminggu. Dengan berdagang secara menetap, jam kerja 

akan lebih banyak karena berkeliling akan membutuhkan tenaga yang lebih besar 

sehingga jam kerja relatif sedikit. Jumlah jam kerja yang digunakan responden 

sebelum dan setelah adanya bantuan dalam setiap minggunya disajikan dalam 

tabel 14 diberikut. 

Tabel 14 : Jumlah Jam Kerja Responden Sebelum dan Setelah Adanya 
Bantuan dalam Seminggu 

No. Jumlah Jam Kerja Frekuensi (f) Persentase (%) 

Sebelum 
Bantuan  

Setelah 
Bantuan 

Sebelum 
Bantuan  

Setelah 
Bantuan 

1. 
2. 
3. 
4. 

<  15  jam 
15 – 30 jam 
30 – 45 jam 
di atas 45 jam 

23 
75 
27 
19 

13 
41 
58 
32 

15,97 
52,08 
18,75 
13,19 

9,02 
28,47 
40,27 
22,22 

 Jumlah 144 144 100,00 100,00 

Sumber : Survey Lapangan Tahun 2001 

Selanjutnya histogram jumlah jam kerja responden sebelum dan setelah 

adanya bantuan dalam seminggu disajikan dalam gambar 5 berikut : 
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Gambar 5 : Histogram Jumlah Jam Kerja Responden Sebelum dan Setelah 

Adanya Bantuan Perminggu 

Data tabel 12 dan gambar 5 menunjukkan bahwa sebelum adanya bantuan, 

dari 144 responden, 23 orang atau 15,97 persen mempunyai jam kerja kurang dari 

15 jam perminggu atau rata-rata perharinya hanya 2 jam. 75 orang atau 52,08 

persen mempunyai jam kerja antara 15-30 jam perminggu atau rata-rata perhari 3 

jam, 27 orang atau 18,75 persen jam kerjanya antara 30-45 jam perminggu atau 

rata-rata 5 jam, dan 19 orang atau 13,19 persen yang jam kerjanya di atas 45 jam 

perminggu atau rata-rata di atas 5 jam perhari. 

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah jam kerja responden 

dalam seminggu didominasi rata-rata 15-30 jam. Jumlah ini masih tergolong 

sangat rendah jika dibandingkan dengan banyaknya waktu yang tersisa dalam 

sehari. Hal ini disebabkan karena responden hanya memanfaatkan waktu-waktu 

 Sebelum Bantuan Setelah bantuan 
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tertentu untuk berdagang, misalnya pada saat-saat keramaian pada pagi hari dan 

sore hari. Karena saat inilah yang banyak digunakan ibu rumah tangga untuk 

membeli kebutuhan dapur dan konsumsi sehari-hari. 

Data tabel 14 dan gambar 5 di atas menunjukkan bahwa setelah menerima 

bantuan, responden telah mengalami berbagai perkembangan usaha yang 

menyebabkan jam kerjanya juga meningkat. Sebelum adanya bantuan masih ada 

23 orang atau 15,97 persen yang bekerja kurang dari 15 jam perminggu, namun 

setelah adanya bantuan tinggal 13 orang atau 9,02 persen. Jumlah jam kerja antara 

15-30 jam perminggu yang semula 75 orang atau 52,08 persen, setelah adanya 

bantuan berkurang sehingga tinggal 41 orang atau 28,47 persen. Sedangkan 

jumlah jam kerja antara 30-45 am dan di atas 45 jam perminggu mengalami 

peningkatan yang sangat tinggi, jika sebelum adanya antuan hanya 27 orang atau 

18,75 persen dan 19 orang atau 13,19 persen. Maka setelah adanya bantuan 

meningkat menjadi 58 orang atau 40,27 persen dan 32 orang atau 22,22 persen 

perminggu. 

Peningkatan jumlah jam kerja seminggu akan berpengaruh pula pada 

semakin luasnya jangkauan pemasaran dan distribusi usaha. Jangkauan jaringan 

pemasaran responden sebelum dan setelah adanya bantuan disajikan dalam tabel 

15 berikut. 
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Tabel 15 : Jangkauan Jaringan Pemasaran Responden Sebelum dan Setelah 
Adanya Bantuan 

No. Jangkauan Jaringan Pemasaran Frekuensi (f) Persentase (%) 

Sebelum 
Bantuan  

Setelah 
Bantuan 

Sebelum 
Bantuan  

Setelah 
Bantuan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Masyarakat sekitar RT/RW 
Masyarakat sekitar lingk. kelurahan 
Masyarakat sekitar lingk. Kecamatan 
Masyarakat luar kecamatan 
Lain-lain 

54 
48 
31 
9 
2 

18 
51 
44 
19 
12 

37,50 
33,33 
21,52 
6,25 
1,38 

12,50 
35,41 
30,55 
13,19 
8,33 

 Jumlah 144 144 100,00 100,00 

Sumber : Survey Lapangan Tahun 2001 

Selanjutnya histogram jangkauan pemasaran usaha responden sebelum dan 

setelah adanya bantuan disajikan dalam gambar 6 berikut : 
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Gambar 6 : Histogram Jangkauan Jaringan Pemasaran Usaha Responden 

Sebelum dan Setelah Adanya Bantuan  

 Sebelum Bantuan Setelah bantuan 
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Data tabel 15 dan gambar 6 di atas menunjukkan bahwa dari 144 

responden, 54 orang atau 37,50 persen mengaku jangkauan pemasarannya hanya 

untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat RT/RW, 48 orang atau 33,33 

menjangkau lingkungan kelurahan, 31 orang atau 21,52 menjangkau lingkungan 

kecamatan, 9 orang atau 6,25 persen jangkauannya sampai keluar kecamatan dan 

2 orang atau 1,38 persen menjangkau lain-lain. Mereka yang termasuk kelompok 

ini adalah para pelaut yang berdomisili di Kelurahan Barrang Caddi yang 

berprofesi sebagai nelayan. Jangkauan mereka sangat luas baik dalam menangkap 

ikan maupun dalam memasarkannya. Mereka misalnya, mencari ikan di selat 

NTB dan memasarkannya di pulau Bali karena harganya lebih mahal. Hal ini 

ditegaskan oleh Ismail, seorang pimpinan kelompok masyarakat di kelurahan 

Barrang Caddi yang mencari ikan kerapu di NTB dan memasarkannya ke pulau 

Bali (Wawancara, 2 Agustus 2001). 

Secara umum jangkauan pemasaran usaha responden sebelum bantuan, 

sangat terbatas karena umumnya hanya didominasi pada pemasaran di sektor 

lingkungan RT/RW dan kelurahan. Sempitnya jangkauan pemasaran ini tentunya 

akan mempengaruhi tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan kerja responden. 

Dan data penelitian menunjukkan bahwa responden sendiri mengakui bahwa 

kondisi pekerjaan dengan jaringan pemasaran yang sempit tersebut jelas kurang 

baik bagi berkembangnya usaha. Dari 144 responden, 28 orang atau 19,44 persen 

mengaku keadaan usahanya sangat tidak baik, 42 orang atau 29,16 persen kurang 
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baik, 47 orang atau 32,63 pesen cukup, 21 0rang atau 14,58 persen mengaku 

sudah baik dan ada 6 orang tau 4,10 responden yang mengaku keadaan usahanya 

sangat baik. 

Berdasarkan data tabel 15 dan gambar 6 di atas, menunjukkan bahwa 

setelah adanya bantuan jangkauan jaringan pemasaran usaha mengalami 

perluasan. Jika sebelum adanya bantuan jaringan pemasaran didominasi oleh 

pemenuhan kebutuhan pada tingkat masyarakat sekitar RT/RW yang berjumlah 54 

orang atau 37,50 persen responden, namun setelah adanya bantuan jaringan 

pemasaran semakin luas dan didominasi oleh pemenuhan kebutuhan masyarakat 

sekitar lingkungan kelurahan yang berjumlah 51 orang atau 35,41 responden dan 

lingkungan kecamatan yang berjumlah 44 orang atau 30,55 persen responden. 

Bahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat lain-lain di luar daerah kota Makassar 

jaringannya semakin luas dan meningkat dari 2 orang atau 1,38 persen responden 

menjadi 12 orang atau 8,33 persen responden setelah adanya bantuan. Pergeseran 

ini mempengaruhi pula keadaan lingkungan kerja responden ke arah yang lebih 

baik. Dari 144 responden, 58 orang atau 40,27 persen mengakui keadaan 

lingkungan kerjanya sudah cukup setelah menerima bantuan, sedangkan 39 orang 

atasu 27,08 persen masih dalam kategori sangat tidak baik dan kurang baik, 

sehingga membutuhkan kerja keras dalam penanganannya. Sisanya 47 orang atau 

32,63 persen sudah dalam kategori baik dan sangat baik. 
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Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dapat dilihat bahwa ada 5 

indikator utama yang digunakan untuk mengukur kondisi pekerjaan responden 

yaitu jumlah modal, tempat/wadah usaha, tata cara berdagang, jumlah jam kerja 

dan jangkauan jaringan pemasaran usaha sebelum dan setelah adanya bantuan. 

Dari hasil pengamatan lapangan ditemukan bahwa keseluruhan indikator yang 

digunakan sangat signifikan setelah diberikan bantuan. Hal ini menunjukkan 

bahwa program pemberian bantuan ini membawa dampak positif bagi 

peningkatan kondisi pekerjaan penerima bantuan PDM-DKE. 

3. Besarnya Dana Bantuan PDM – DKE  

Berdasarkan buku “Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Kecamatan 

Ujung Tanah” (1998), dana program PDM-DKE untuk Kecamatan Ujung Tanah 

sebesar Rp. 171.187.200,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus  delapan puluh 

tujuh ribuh dua ratus rupiah). Dana tersebut dibagikan pada masyarakat untuk 

mengembangkan usaha produktif sebagai modal kerja disertai pembimbing dan 

pendamping khusus. Jumlah dana tersebut disalurkan pada kelompok secara 

bertahap sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati oleh lurah dan camat. 

Sebelum penyaluran dana dilakukan dengan alokasi yang disesuaikan dengan 

kondisi pekerjaan penerima, maka ada 2 (dua) komponen dasar yang perlu 

diperhatikan yaitu pencairan dana dan pembagian dana. 
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Dana Program PDM-DKE hanya dapat dicairkan oleh bendaharawan 

kelompok setelah diketahui oleh camat. Dalam pengajuan permintaan pencairan 

dana oleh kelompok masyarakat dilakukan berdasakan Daftar  Isian Kegiatan 

Kelompok (DIKK) yang berasal dari Daftar Usulan Kegiatan (DUK) dari masing-

masing anggota masyarakat miskin yang bersangkutan. Dengan berpedoman pada 

DIKK tersebut, kelompok masyarakat dapat mencairkan dana sesuai kebutuhan 

dan kesiapan dari anggota kelompok masyarakat sasaran dan tanpa prosedur 

tersebut dana PDM-DKE tidak dapat dicairkan. Dana yang disalurkan adalah 

sebesar yang dibutuhkan dan disetujui seperti yang tertuang dalam DIKK tersebut 

serta tidak ada pengurangan dan pemotongan dalam bentuk apapun. Dana yang 

telah disalurkan selanjutnya menjadi tanggung jawab kelompok masyarakat untuk 

mengatur penggunaannya yang merupakan modal usaha bagi kegiatan sosial 

ekonomi produktif. 

Pada cara pembagian dana kepada kelompok dalam suatu kelurahan dan 

antara anggota dalam suatu kelompok sepenuhnya menjadi kewenangan dari 

masyarakat penerima dana yang diputuskan dalam musyawarah kelurahan. 

Demikian pula penggunaan dana untuk modal usaha produktif anggota pada 

dasarnya ditetapkan oleh anggota sendiri setelah dibahas dalam musyawarah 

kelompok. Dana yang digunakan oleh anggota kelompok diharapkan tumbuh 

berkembang dengan keuntungan yang dihasilkan, dari usaha-usaha produktif. Tata 

cara peminjaman, penggunaan, pengembalian, biaya, sanksi dan aturan main 
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lainnya menjadi tanggung jawab kewenangan dan kesepakatan  bersama dalam 

musyawarah kelompok. 

Berdasarkan musyawarah kelompok dana dapat dibagi menurut kondisi 

dan kebutuhan anggota kelompok. Namun yang paling pokok adalah dana harus 

dibagi sesuai kemampuan kelompok dan anggota kelompok masing-masing dalam 

menggulirkan dana. Setelah dibagi, modal usaha tersebut dapat secara bebas 

digunakan untuk usaha produktif berdasarkan rencana yang tertuang dalam DIKK 

Perubahan rencana kegiatan yang telah diajukan harus dibahas dalam kelompok 

dan anggota kelaporkan penggunaan dana modal usaha tersebut dalam 

musyawarah kelompok yang dicatat oleh ketua dan bendahara kelompok. 

Merujuk pada uraian di atas, alokasi dana yang berjumlah Rp. 

523.375.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tiba rupiah) di 

tingkat kecamatan Ujung Tanah dibagi kedalam 4 (empat) sasaran pokok. Sasaran 

pokok tersebut disajikan dalam tabel 14 berikut : 

Tabel  14 : Sasaran dan Alokasi Dana PDM – DKE Kecamatan Ujung Tanah 

No Sasaran Alokasi Dana (N) Persentase (%) 

1. 
2. 
3. 
4. 

Sarana/Prasana 
Modal Usaha Produksi 
Honorarium FK 
BOP d/k  

317.206.800,- 
171.187.200,- 

9.600.000,- 
25.381.000,- 

60,60 
32,70 
1,85 
4,85 

 Jumlah 523.375.000,- 100,00 
Sumber : Survey Lapangan Tahun 2001 
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Berdasarkan tabel 14 di atas dapat dilihat bahwa alokasi dana terbesar 

diperuntukkan bagi sarana dan prasarana fisik dengan total anggaran sebesar Rp. 

317.206.800,- atau 60,60 persen. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut 

berupa renovasi sumur umum, rehabilitasi Kantor LKMD/K dan tanggul saluran 

air, pekerjaan jalan, selokan, jamban umum, gedung pertemuan dan lain-lain. 

Modal usaha produktif yang disalurkan melalui program PDM-DKE hanya 

sebesar Rp. 171.187.200, atau 32,70 persen dari keseluruhan anggaran yang ada. 

Modal ini sesungguhnya sangat kecil jika dibandingkan dengan tuntutan 

pemberdayaan masyarakat miskin di Kecamatan Ujung Tanah yang jumlahnya 

843 KK. Untuk itu penggunaan dana harus tepat sasaran, berdayaguna dan 

berhasil guna, sehingga penggunaan dana tersebut harus dikelola secara baik. 

Jumlah dana produktif tersebut disebar pada 14 kelurahan, dan besarnya 

dana produktif yang diberikan pada ketiga sampel kelurahan dalam penelitian ini 

dapat dilihat dalam tabel 15 berikut : 

Tabel  15 : Besarnya Dana Bantuan Modal Usaha Produktif pada Kelurahan 
Sampel di Kecamatan Ujung Tanah 

No Kelurahan Alokasi Dana (N) Persentase (%) 

1. 
2. 
3. 

Barrang Caddi 
Tabaringan 
Cambaya 

8.750.000,- 
30.100.000,- 
23.427.000,- 

18,31 
45,94 
35,75 

 Jumlah 62.277.000,- 100,00 
Sumber : Survey Lapangan Tahun 2001 
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Jumlah dana tersebut di atas dibagikan pada 12 Pokmas dengan jumlah 

anggota Pokmas sebanyak 231 orang. Besarnya jumlah dana yang dibagikan pada 

setiap anggota Pokmas berkisar antara Rp. 100.000 – 2.000.000,- tergantung pada 

jenis usaha dan jumlah omzetnya. Sebagai contoh, penjual sayur dan kue yang 

didominasi oleh masyarakat Cambaya umumnya diberikan dana berkisar antara 

Rp. 100.000 – 300.000. Penjual ikan/nelayan yang umumnya pada daerah-daerah 

kepulauan di Barrang Caddi diberikan bantuan dana yang berkisar antara Rp. 

600.000 – 2.000.000, sedangkan penjualan barang campuran yang berdomisili di 

pusat kota di Kelurahan Tabaringan umumnya diberikan bantuan dana  sebesar 

Rp. 300.00 – 600.000. Adapuan rincian alokasi dana pada tiap responden 

berdasarkan jenis usaha dapat dilihat dalam tabel 16 berikut: 

Tabel  16: Distribusi Responden Menurut Jenis Usaha dan Besarnya Bantuan 

No Jenis Usaha Besarnya Dana F Persentase 

1. 
2. 
3. 

Jual sayur/kue 
Jual campuran 
Jual ikan/nelayan 

100.000  -   300.000 
300.000  -   600.000 
600.000  -2.000.000 

53 
42 
49 

36,80 
29,17 
34,03 

 Jumlah 171.167.200 144 100,00 
Sumber : Survey Lapangan Tahun 2001 

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah responden penerima dana bantuan 

begulir didominasi oleh pedagang sayur dan kue yaitu 53 orang atau 36,80 persen. 

Hal ini dilakukan dengan pertimbangan aspek pemerataan. Sehingga diupayakan 

agar pemerima bantuan dari golongan ini sebanyak mungkin bisa ditolong, karena 

mereka inilah yang sangat rentang terhadap kemiskinan. Di antara mereka banyak 
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yang sudah hidup di atas garis kemiskinan berdasarkan standar BPS. Namun 

demikian golongan ini akan kembali berada di bawah garis kemiskinan ketika 

terjadi goncangan ekonomi. 

Responden kedua penerima bantuan dana bergulir PDM-DKE adalah 

pedagang campuran yang berdomisili di pusat kota (Tabaringan) dengan jumlah 

42 orang atau 29,17 persen. Umumnya mereka adalah pedagang campuran skala 

kecil dengan jumlah omzet yang kurang dari 1 juta rupiah. Sedangkan  responden 

ketiga atau terbesar jumlah bantuan yang diterima adalah penjual ikan atau 

nelayan. Jumlah responden penjual ikan/nelayan dalam penelitian ini adalah 49 

orang atau besar 34,03 persen. Dalam penelitian ini responden mengalami 

kesulitan dalam menghubungi kelompok ketiga terutama yang berdomisili di 

daerah-daerah kepulauan. Begitu juga halnya dengan penjual ikan yang setiap hari 

menjajakan ikan di daerah pemukiman penduduk atau kompleks perumahan serta 

mereka yang seharian tinggal di pasar-pasar, peneliti mengalami kesulitan untuk 

mendapat informasinya secara  lengkap. 

Meskipun pembagian dana tersebut sudah merata pada setiap responden 

dari berbagai kelompok, namun pada umumnya responden mengaku jumlah 

tersebut sangat kecil untuk dimanfaatkan bagi pengembangan usaha. Dari 144 

responden terdapat 66 orang atau 45,84 persen yang mengaku dana bantuan 

tersebut tidak mencukupi, 45 orang atau 31,26 persen mencukupi dan sisanya 33 

orang atau 22.90 persen menyatakan dana bantuan tersebut sangat mencukupi.  
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Responden penerima bantuan yang mengaku jumlah tersebut tidak 

mencukupi umumnya memiliki omzet penjualan di atas Rp. 1.000.000,- sedang 

yang mencukupi dan sangat mencukupi umumnya responden yang memiliki 

omzet kurang dari Rp. 500.000,- yakni para pedagang sayur dan penjual kue. Bagi 

golongan ini adanya bantuan sekecil apapun jumlahnya dapat bermanfaat banyak 

untuk mengembangkan usaha karena modal usaha yang mereka miliki sangat 

terbatas.  

Bantuan dana pada responden yang jumlahnya bervariasi tersebut 

didasarkan berbabagai pertimbangan utama antara lain jenis usaha, jumlah omzet, 

lama usaha dan lain-lain. Berbagai alasan yang menjadi pertimbangan dalam 

penentuan besarnya bantuan disajikan dalam tabel 19 berikut. 

Tabel  19 : Pertimbangan Utama Pemberian Bantuan Pada Responden 

No Pertimbangan Pemberian Bantuan F Persentase 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Jenis Usaha 
Jumlah omzet 
Lama usaha 
Status sosial 
Lain-lain 

65 
41 
22 
4 

12 

45,14 
28,48 
15,28 
2,70 
8,30 

 Jumlah 144 100,00 

Sumber : Survey Lapangan Tahun 2001 

Data tersebut menunjukkan bahwa dari 144 responden, 65 orang atau 

45,14 persen mengaku pemberian bantuan mempertimbangkan jenis usaha, 41 

orang atau 28,48 persen karena pertimbangan jumlah omzet, 22 orang atau 15,28 
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persen karena lama usaha, 4 orang atau 2,70 persen karena adanya status sosial 

dan 12 orang atau 8,30 persen karena pertimbangan lain-lain. Mereka yang 

termasuk dalam kategori alasan lain-lain yakni mempertimbangkan posisi sebagai 

ketua kelompok, sekretaris dan bendahara. 

Alasan-alasan yang dikemukakan responden sebagai pertimbangan 

bervariasinya jumlah bantuan sangat berpengaruh pada besarnya bantuan yang 

diperoleh responden. Hal ini disebabkan karena penerima bantuan sendiri yang 

menentukan jumlah bantuan yang didapatkan yakni dengan mengusulkannya 

dalam musyawarah kelurahan dan disepakati oleh anggota lain, sehingga dalam 

suatu kelompok masyarakat bisa saja terjadi perbedaan jumlah bantuan yang 

diterima sementara jenis usaha yang digelutinya sama. 

Mengenai besarnya bantuan yang diterima tersebut, responden mengaku 

sangat sesuai dengan apa yang diputuskan dalam rapat/musyawarah kelurahan  

dan dana tersebut tidak mengalami pemotongan apapun saat dicairkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut terutama aspek pencarian dana 

sudah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program pemberdayaan 

daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi (PDM-DKE) yang dikeluarkan 

oleh tim koordinasi pengelolaan program PDM-DKE (1998/1999). 

4. Pengelolaan Dana Bantuan PDM-DKE 

Pengelolaan dana di tingkat kelurahan dilaksanakan oleh TPK d/k yang 

berfungsi sebagai penyalur dana agar penyediaan dana lancar, aman dan jelas, 
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merencanakan, mengatur, mengarahkan dan mengendalikan penggunaannya agar 

terjadi peningkatan jumlah modal di kelurahan yang bersangkutan. Untuk itu 

pemahaman yang konprehensif tentang konsep program PDM-DKE ini perlu 

diketahui oleh masyarakat mulai dari proses persiapan sampai pelestarian dana.  

Berdasarkan data lapangan yang terkumpul didapatkan bahwa responden 

pada umumnya mengetahui adanya program bantuan dana bergulir karena adanya 

penyampaian aparat kelurahan dan apara terkait lainnya (48 orang atau 33,33 

persen), masyarakat lain (39 orang atau 27,08 persen), radio (28 orang atau 19,44 

persen), dari koran/majalah (23 orang atau 15,97 persen) dan sisanya dari media 

televisi (6 orang atau 4,18 persen). 

Mengenai keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan 

terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan, 

pada umumnya kelompok masyarakat merasa dilibatkan dalam pembicaraan 

tersebut (124 orang atau 86,12 persen). Sedangkan sisanya (20 orang atau 13,88 

persen) mengakui tidak terlebih dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan 

mereka menyangkut berbagai persoalan pengembangan usaha seperti, penyusunan 

rencana kegiatan usaha, penentuan besarnya bantuan, mengatur administrasi usaha 

dan lain-lain. Namun dari berbagai aspek keterlibatan masyarakat tersebut, aspek 

dominan yang dapat ditentukan oleh kelompok masyarakat penerima bantuan 

adalah besarnya jumlah bantuan yang dapat diterima. 
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Sekaitan dengan hal tersebut di atas, maka responden penerima bantuan 

tidak lagi mengalami kesulitan dan hambatan dalam proses pencairan dana, hal ini 

dapat berjalan dengan lancar karena segala prosedur-prosedur tetap yang akan 

dilalui telah dibicarakan dan disepakati dalam musyawarah antara kelompok 

masyarakat. Adapun proses pencairan dana yang dilakukan oleh masyarakat 

mengikuti tata cara yang berbeda-beda tergantung pada kesepakatan kelompok. 

Sebagian kelompok menyerahkan pencairan dananya dengan mempercayakan 

sepenuhnya kepada bendahara kelompok (93 orang atau 64,58 persen), sebagian 

lagi mempercayakan kepada aparat terkait dengan melampirkan surat kuasa dari 

kelompok yang diwakilinya  (7 orang atau 4,87 persen) dan bahkan ada sebagian 

kelompok masyarakat mencairkan dananya bersama-sama anggota kelompok (44 

orang atau 30,55 persen).  

Meskipun tata cara pencairan dana tersebut berbeda-beda namun tidak 

ditemukan adanya pungutan-pungutan lain yang dapat merugikan kelompok 

masyarakat di luar biaya yang telah bicarakan dan disepakati oleh musyawarah 

sehingga jumlah total dana yang diterima sesuai dengan jumlah yang telah 

disepakati sebelumnya. 

Dana yang telah dicairkan kemudian digunakan untuk mengembangkan 

usaha-usaha produktif yang ada. Pada umumnya responden menyetujui bahwa 

dana bantuan tersebut hanya untuk pengembangan usaha produktif (98 orang atau 

68,05 persen). Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga anggota 

kelompok masyarakat yang menggunkan dana bantuan tersebut untuk keperluan 



 95 

konsumtif (46 orang atau 31,95 persen). Terjadinya hal seperti disebabkan karena 

lemahnya kesadaran mereka bahwa dana bantuan tersebut harus bergulir dan 

dimanfaatkan oleh kelompok lain. 

Mengenai perguliran dana, masyarakat perlu membuat ketentuan-ketentuan 

tata cara yang harus disepakati bersama dalam musyawarah. Dengan sistem 

perguliran ini dana bantuan langsung masyarakat akan berdampak sangat luas, 

karena tidak hanya dapat dikelola pada saat pelaksanaan proyek namun juga pasca 

proyek. Kelompok pengelola menjadi lebih luas karena dana tersebut akan terus 

bergulir untuk dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat lain bagi pengembangan 

usaha ekonominya. 

Mengenai tata kerja administrasi tata usaha, umumnya responden mengaku 

memperhatikan aspek tersebut. Dari 144 responden, 29 orang atau 20,13 persen 

sangat memperhatikan administrasi usahanya, 57 orang atau 39,58 persen 

memperhatikan, 36 orang atau 25,00 persen kurang memperhatikan dan 22 orang 

atau 15,27 persen yang sama sekali tidak memperhatikan. Adanya responden yang 

tidak memperhatikan aspek administrasi usaha selain karena tingkat pendidikan 

yang rendah juga karena adanya responden yang tidak berkonsultasi dengan 

pendamping yang ditunjuk tentang pengelolaan administrasi usaha. 

Berbagai uraian yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa 

pengelolaan data bantuan senantiasa merujuk pada ketentuan petunjuk 

pelaksanaan program PDM–DKE yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. 
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Keakuratan dan keefektifan aturan tersebut akan terlihat setelah adanya data 

implementasi dari masyarakat penerima bantuan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan dana bantuan secara umum telah berjalan sesuai 

aturan dan petunjuk pelaksanannya. Namun demikian masih banyak hal-hal yang 

perlu dibenahi untuk mencapai hasil yang lebih optimal. 

5. Pemanfaatan Dana Bantuan PDM-DKE 

Setelah dana bergulir disalurkan pada sasaran penerimanya, maka langkah 

selanjutnya yang menjadi tanggung jawab penerimanya adalah pemanfaaan dana 

sesuai sasaran. Pada umumnya penerima dana bergulir dari PDM-DKE 

merupakan masyarakat miskin yang tingkat pendidikannya rendah sehingga 

kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan dananya dikhawatirkan hanya 

digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. 

Mengantisipasi hal ini, maka disinilah peran strategis bagi seorang pendamping 

kelompok yang tugas dan perannya telah diuraikan pada bab sebelumnya. 

Pemanfaatan dana bantuan bagi penerima disesuaikan dengan kondisi 

lingkungan penerima dan potensi alam yang dimiliki daerahnya. Pada umumnya 

responden selalu mengedepankan pertimbangan potensi lingkungan dalam 

melakukan usaha (56 orang atau 38,88 persen), kadang-kadang (42 orang atau 

29,16 persen), jarang (25 orang atasu 17,36 persen) dan tidak pernah (21 orang 

atau 14,58 persen). Penggunaan pertimbangan potensi lingkungan dalam 

mengelola usaha akan sangat berpengaruh terhadap percepatan pengembangan 
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usaha. Sebagai contoh masyarakat Cambaya yang terletak di pesisir pantai dengan 

kondisi masyarakat miskinnya yang bergerak dalam bidang penjualan kue dan 

sayur, maka pengembangannya dilakukan dengan meningkatkan produksi dan 

memperluas jaringan pemasaran.  

Berdasarkan data yang terkumpul masyarakat Cambaya dalam 

mengefektifkan penggunan dana bantuan menekankan penggunaannya pada 

perluasan jaringan usaha, Dari 53 orang responden lingkungan Cambaya pada 

umumnya penggunaan dana bantuan digunakan untuk perluasan jaringan usaha 

(22 orang atau 41,50 persen), selanjutnya berturut-turut penganeragaman jenis 

usaha (14 orang atau 26,42 persen), pembenahan wadah usaha (11 orang atau 

20,75 persen) dan sisanya (6 orang atau 11,33 persen) penggunaan dananya untuk 

membuka usaha lain. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan dana responden 

untuk keluahan Cambaya terkonsentrasi pada perluasan jaringan usaha. Langkah 

ini dilakukan karena komposisi utama masyarakat Cambaya umumnya sebagai 

tenaga kerja kasar pada pabrik-pabrik atau buru bangunan, yang setiap hari 

membutuhkan makanan ringan baik untuk konsumsi sarapan ataupun untuk 

makanan istirahat dengan harga yang terjangkau. 

Melalui peningkatan jumlah produksi dan omzet penjualannya diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan warga sekitarnya dengan harga yang sesuai dengan 

tingkat pendapatannya sebagai buruh dan karyawan pabrik. Peningkatan jumlah 

produksi ini dilakukan dengan jalan melibatkan lebih banyak tenaga kerja baik 



 98 

dari kalangan keluarga sendiri ataupun dengan mengikutsertakan anggota rumah 

tangga lain di sekitarnya. Dengan demikian selain dapat meningkatkan produksi 

dan omzetnya juga dapat menyerap tenaga kerja lokal yang pada akhirnya 

memberdayakan masyarakat lainnya.  

Peningkatan produksi baik dengan menambah jumlah tenaga kerja seperti 

tersebut di atas, juga dapat dilakukan dapat dilakukan dengan menambah unit-unit 

produksinya. Penambahan ini dilakukan dengan cara mencicil unit-unit produksi 

seperti oven, blinder dan peralatan lainnya yang dapat meringankan pekerjaan dan 

meningkatkan produksi. Pembayaran cicilan dilakukan setiap minggu dengan 

biaya  dan keuntungan yang didapat dalam setiap minggunya. 

Faktor lain yang juga perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan 

peningkatan produksi ini adalah perluasan jaringan pemasaran dan distribusi. 

Masyarakat Cambaya yang menggeluti usaha penjualan kue, sebelumnya hanya 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya dengan cara menitipkan pada 

kios-kios di sekitar pabrik atau kios di sekitar proyek pembangunan gedung. 

Namun setelah adanya bantuan dari program dana bergulir PDM-DKE sebagai 

tambahan modal usaha, maka produksi semakin meningkat sehingga 

membutuhkan perluasan jaringan pemasaran. 

Pada saat sekarang ini, jaringan pemasaran dan distribusi hasil usaha 

penjual kue masyarakat Cambaya tidak hanya ditemukan di lingkungan Cambaya 

sendiri, tapi juga sudah merambah pada kelurahan lain di Kecamatan Ujung 
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Tanah. Meskipun jaringan pemasaran dan distribusi masih sederhana seperti 

sebelum menerima bantuan modal yaitu menitipkan pada kios-kios dan warung-

warung tertentu di sekitar proyek bangunan. Namun perluasan jaringan pemasaran 

dan distribusi senantiasa dilakukan. Misalnya dengan menitipkan pada toko-toko 

di lingkungan pasar kelurahan di Kecamatan Ujung Tanah atau menerima pesanan 

kue untuk acara-acara tertentu, seperti rapat baik yang dilakukan oleh aparat 

kelurahan maupun oleh masyarakat sendiri. 

Pada kelompok masyarakat penerima bantuan dana PDM-DKE di 

Kelurahan Barrang Caddi sasaran pemanfaatan dan pengembangan usahanya 

diarahkan ke laut. Sasaran ini disesuaikan dengan kondisi letak geografisnya 

Kelurahan Barrang Caddi yang terletak di daerah Kepulauan Selat Makassar. 

Profesi utama masyarakatnya adalah nelayan dan pedagang ikan di pelalangan. 

Untuk mengembangkan usahanya maka pemberian bantuan modal usaha 

digunakan untuk melengkapi sarana dan prasarana penangapan ikan. Seperti, 

perbaikan jarin, pancingan dan renovasi kapal penangkap ikan yang telah rusak. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 49 responden di 

Kelurahan Barrang Caddi, pada umumnya penggunaan dana bantuan digunakan 

untuk merenovasi sarana penangkap ikan (19 orang atau 38,77 persen), 

selanjutnya berturut-turut pembelian peralatan baru (15 orang atau 30,62 persen), 

membuka usaha kelautan lain (9 orang atau 18,36 persen) dan sisanya (6 orang 

atau 12,25 persen) untuk mengembangkan usaha lain yang bersifat home industry. 
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Hal ini menunjukan bahwa dominasi penggunaan dana responden untuk 

Kelurahan Barrang Caddi, terkonsentrasi pada alat-alat penangkap ikan. 

Hasil renovasi tersebut, masyarakat nelayan dapat melaut dalam ratusan 

mil laut dan mencari daerah-daerah potensi ikan yang besar. Hal ini menyebabkan 

hasil tangkapan dapat berlipat ganda dari sebelumnya, bahkan beberapa kapal 

dapat bertahan di tengah lautan untuk beberapa minggu dan hasil tangkapannya 

dikirim melalui kapal angkutan khusus untuk dikirim ke pelelangan ikan. Metode 

seperti ini selain dapat meningkatkan hasil tangkapan juga dapat meningkatkan 

produktivitas kerja sawi. Hal ini disebabkan karena telah terjadi pembagian tugas 

(job description) yang jelas, antara sawi yang bertugas di bagian penangkapan dan 

sawi yang bertugas di bagian pemasaran dengan distribusi di pelelangan ikan. 

Suatu perkembangan terbaru terjadi pada masyarakat penerima bantuan 

PDM-DKE di Kelurahan Barrang Caddi, yaitu jika sebelumnya masyarakat 

nelayan melaut untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat namun dengan 

perbaikan pasilitas penangkapan yang memadai dan renovasi kapal penangkap 

ikan, masyarakat nelayan Barrang Caddi sudah ada yang mengalihkan perhatian 

dari menangkap ikan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat menjadi menangkap 

ikan untuk keperluan eksport. Untuk mendapatkan ikan eksport tersebut, tidak 

mengherankan jika ada nelayan dan kelompok masyarakat di kelurahan Barrang 

Caddi yang melaut hingga ke perairan selat Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu 

diperlukan bukan hanya keberanian mengarungi lautan tapi juga fasilitas kapal 

penangkap yang memadai. Ikan kualitas eksport yang banyak diburu nelayan 
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Kelurahan Barrang Caddi adalah ikan Kerapu. Hasil tangkapan ikan kerapu jika 

didukung oleh pemasaran dan distribusi yang baik dapat bernilai jual di atas 

jutaan rupiah. 

Hasil penjualan ikan kerapu bagi sebagian kelompok masyarakat di 

Kelurahan Barrang Caddi menjadi primadona dan usaha yang menjanjikan, karena 

dari usaha ini masyarakat dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonominya 

dengan cepat, bahkan beberapa di antaranya dapat memenuhi kebutuhan 

spiritualnya dengan melaksanakan ibadah haji. Titik balik paling menentukan 

dalam perubahan kondisi ekonomi masyarakat nelayan Barrang Caddi, dimulai 

saat mendapatkan bantuan dana untuk keperluan biaya operasional dan perbaikan 

fasilitas nelayan dari program PDM-DKE.  

Berbeda dengan kelompok masyarakat di Kelurahan Cambaya dan Barrang 

Caddi, kelompok masyarakat penerima bantuan PDM-DKE di Kelurahan 

Tabaringan umumnya bergerak di sektor perdagangan barang campuan. Hal ini 

dimungkinkan karena letak Kelurahan Tabaringan di tengah keramaian pusat kota, 

sehingga jenis usaha prospektif adalah usaha untuk pemenuhan kebutuhan pokok 

masyarakat. 

Penerima bantuan program PDM-DKE di Kelurahan Tabaringan sasaran 

utamanya diperuntukkan bagi para pedagang campuran untuk menambah modal 

usahanya. Meskipun dana tersebut dirasakan sangat kecil jumlahnya namun 

setidaknya dapat menambah modal usaha  dan memutar roda perekonomian 



 102 

masyarakat. Untuk itu pemanfaatan dana harus mengacu pada pengembangan 

usaha yang dapat mempercepat penguatan modal usaha. 

Berdasarkan data penelitian ditemukan bahwa dari 42 orang responden di 

Kelurahan Tabaringan dan berprofesi sebagai pedagang campuran, umumnya 

menekankan pemanfaatan dana bantuan untuk memperbanyak jenis barang 

dagangan (20 orang atau 47,62 persen), selanjutnya berturut-turut perluasan 

jaringan usaha (30 orang atau 20,84 persen), pembenahan administrasi usaha (29 

orang atau 20,14 persen) dan sisanya (24 orang atau 16,66 persen) menekankan 

perlunya penambahan jumlah tenaga dalam mengembangkan usaha. Hal ini 

menunjukkan bahwa dominikasi pemanfaatan dana bantuan pada kelompok 

pedagang campuran di Kelurahan Tabaringan terkonsentrasi pada penggunaan 

dana untuk penganekaragaman jenis barang. Langkah ini sangat prospektif 

mengingat pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat menjadi sasaran 

konsumen pedagang campuran. Keterbatasan jenis barang dalam memenuhi 

kebutuhan tersebut akan mendorong konsumen beralih pada pedagang lain yang 

lebih menjamin pemenuhan kebutuhannya. Pengalihan tersebut selain dapat 

menghambat laju perputaran usaha juga dapat mempersempit jaringan usaha. 

Berdasaran uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

memanfaatkan dana bantuan dan mengembangkan usaha, responden senantiasa 

mempertimbangkan kondisi dan daya dukung lingkungannya, baik daya dukung 

sumber daya alam seperti masyarakat Kelurahan Barrang Caddi yang 
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mengandalkan potensi kelautan maupun daya dukung pemasaran seperti 

masyarakat Kelurahan Cambaya  dan Tabaringan. Selain itu responden dalam 

mengefektifkan pemanfaatan dana bantuan PDM-DKE juga senantiasa 

memperhatikan aspek-aspek yang perlu menjadi prioritas pembenahan usaha yang 

disesuaikan juga dengan kondisi tempat usaha responden. Kesemuanya ini dapat 

menjadi daya dukung yang mempercepat proses pemberdayaan masyarakat. 

5. Tingkat Pendapatan Kelompok Masyarakat Sebelum dan Setelah 

Menerima Bantuan Dana PDM-DKE   

Program pemberian bantuan dana PDM-DKE pada akhir pelaksanaannya 

diharapkan dapat mencapai sasaran utamanya yakni meningkatkan  kemapuan 

daya beli masyarakat yang ditandai dengan meningkatkanya tingkat pendapatan 

dan tingkat produktivitas kelompok masyarakat. Pencapaian sasaran ini tidak 

terlepas dari aspek pembenahan terhadap kondisi pekerjaan kelompok masyarakat 

sebagaimana telah diraikan terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kondisi pekerjaan responden mengalami kemajuan yang berarti setelah 

memperoleh dana bantuan. Perubahan kondisi pelayanan ini berpengaruh positif 

terhadap peningkatan tingkat pendapatan responden dalam setiap bulannya. 

Distribusi tingkat pendapatan responden dalam sebulan sebelum dan setelah 

adanya bantuan akan disajikan secara berturut. Distribusi tingkat pendapatan 

responden penjual ikan/nelayan sebelum dan setelah adanya bantuan disajikan 

dalam tabel 18 berikut. 
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Tabel 18 : Tingkat Pendapatan Responden Penjual Ikan/Nelayan Sebelum 
dan Setelah Adanya Bantuan 

 
No. 

 
Tingkat Pendapatan 

Frekuensi Persen 
Sebelum 
Bantuan 

Setelah 
Bantuan 

Sebelum 
Bantuan 

Setelah 
Bantuan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

< Rp. 300.000,- 
Rp. 300.000,-  -  Rp. 600.000,- 
Rp. 600.000,-  -  Rp. 1.000.000,- 
Rp. 1.000.000,-  -  Rp. 1.500.000,- 
Rp. 1.500.000,- ke atas 

27 
12 

5 
3 
2 

19 
16 

8 
3 
3 

55,10 
24,48 
10,20 

6,12 
4,08 

38,77 
32,65 
16,32 
6,12 
6,12 

 Jumlah 49 49 100,00 100,00 

Sumber : Survey Lapangan tahun 2001 

Selanjutnya histogram tingkat pendapatan penjual ikan/nelayan sebelum 

dan setelah adanya bantuan terlihat pada gambar 7 berikut. 
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Gambar 7 : Histogram Tingkat Pendapatan Penjual Ikan/Nelayan Sebelum dan 

Setelah Adanya Bantuan  

 Sebelum bantuan  Setelah bantuan 
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Data tabel 18 dan gambar 7 di atas menunjukkan bahwa telah terjadi 

peningkatan yang berarti tehadap pendapatan responden setelah adanya bantuan. 

Sebelum adanya bantuan masih terdapat 27 orang atau 55,10 persen responden 

yang pendapatan kurang dari Rp. 300.000,- perbulan. Namun setelah adanya 

bantuan jumlah responden yang masih berada dalam kategori ini tinggal 19 orang 

atau 38,77 persen. Selanjutnya tingkat pendapatan antara Rp. 300.000,- - Rp. 

600.000 perbulan sebelumnya 12 orang atau 24,48 persen meningkat menjadi 16 

orang atau 32,65 persen. Tingkat pendapatan antara Rp. 600.000,- – Rp. 

1.000.000,- perbulan sebelumnya hanya 5 orang atau 10,20 persen meningkat 

menjadi 8 orang atau 16,32 persen. Tingkat pendapatan antara Rp. 1.000.000,- - 

Rp. 1.500.000,- perbulan sebanyak 3 orang atau 6,12 persen, setelah menerima 

bantuan jumlahnya tetap dan tingkat pendapatan di atas Rp. 1.500.000,- perbulan 

yang sebelumnya hanya 2 orang atau 4,08 sebelum adanya bantuan meningkat 

menjadi 3 orang atau 6,12 persen setelah adanya bantuan. Berdasarkan data 

tersebut dapat terbaca bahwa peningkatan pendapatan kotor terbesar terletak pada 

responden yang berpenghasilan kurang dari Rp. 300.000,- perbulan. 

Selanjutnya distribusi tingkat pendapatan penjual sayur/kue dalam sebulan 

disajikan dalam tabel 19 berikut. 
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Tabel 19 : Tingkat Pendapatan Responden Penjual Kue/Sayur Sebelum dan 
Setelah Adanya Bantuan dalam Sebulan 

 
No. 

 
Tingkat Pendapatan 

Frekuensi (f) Persentase (%) 
Sebelum 
Bantuan 

Setelah 
Bantuan 

Sebelum 
Bantuan 

Setelah 
Bantuan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

< Rp. 300.000,- 
Rp. 300.000,-  -  Rp. 600.000,- 
Rp. 600.000,-  -  Rp. 1.000.000,- 
Rp. 1.000.000,-  -  Rp. 1.500.000,- 
Rp. 1.500.000,- ke atas 

31 
19 

3 
- 
- 

20 
21 

6 
4 
2 

58,49 
35,85 

5,66 
- 
- 

37,74 
39,62 
11,32 
7,55 
3,77 

 Jumlah 53 53 100,00 100,00 
Sumber : Survey Lapangan tahun 2001. 

Histogram tingkat pendapatan responden penjuak kue/sayur disajikan 

dalam gambar 8 berikut : 

Histogram tingkat pendapatan responden penjuak kue/sayur disajikan 

dalam gambar 8 berikut : 
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Gambar 8 : Histogram Tingkat Pendapatan Penjual Kue/Sayur Sebelum dan 
Setelah Adanya Bantuan 

 Sebelum bantuan  Setelah bantuan 
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Data tabel 19 dan gambar 8 menunjukkan bahwa sebelum adanya bantuan 

jumlah pendapatan responden terkonsentrasi pada angka kurang dari Rp. 

300.000,- perbulan. Setelah adanya bantuan terjadi peningkatan pendapatan dan 

berkisar antar  Rp. 300.000,- - Rp. 1.000.000,- bahkan yang berpendapatan antara 

Rp. 1.000.000,- - Rp. 1.500.000,- dan Rp. 1.500.000,- di atas yang sebelumnya 

tidak ada, setelah adanya bantuan terjadi peningkatan masing-masing 4 orang atau 

7,55 persen dan 2 orang 3,77 persen. 

Selanjutnya distribusi tingkat pendapatan pedagang barang campuran 

sebelum dan setelah adanya bantuan dalam sebulan disajikan pada tabel 20 

berikut: 

Tabel 20 : Tingkat Pendapatan Pedagang Campuran Sebelum dan Setelah 
Adanya Bantuan dalam Sebulan 

 
No. 

 
Tingkat Pendapatan 

Frekuensi (f) Persentase (%) 
Sebelum 
Bantuan 

Setelah 
Bantuan 

Sebelum 
Bantuan 

Setelah 
Bantuan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

< Rp. 300.000,- 
Rp. 300.000,-  -  Rp. 600.000,- 
Rp. 600.000,-  -  Rp. 1.000.000,- 
Rp. 1.000.000,-  -  Rp. 1.500.000,- 
Rp. 1.500.000,- ke atas 

14 
12 

9 
5 
2 

6 
17 

9 
7 
3 

33,33 
28,57 
21,42 
11,90 
4,76 

14,28 
40,47 
21,42 
11,66 
7,14 

 Jumlah 53 53 100,00 100,00 

Sumber : Survey Lapangan tahun 2001. 

Histogram tingkat pendapatan pedagan barang campuran disajikan dalam 

gambar 9 berikut: 
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Gambar 9 : Histogram Tingkat Pendapatan Pedagang Barang Campuran 
Sebelum dan Setelah Adanya Bantuan 

Data tabel 20 dan gambar 9 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

tingkat pendapatan pedagang barang campuran. Sebelum adanya bantuan terdapat 

14 orang atau 33,33 persen yang berpendapatan kurang dari Rp. 300.000,- 

perbulan dan setelah adanya bantuan tinggal 6 orang atau 14,28 persen yang 

berpendapatan kurang dari Rp 300.000,-. Selain itu, pada kelompok msyarakat 

yang berpendapatan antara Rp. 300.000,- 600.000,- semula hanya 12 atau 28,57 

persen dan setalah adanya bantuan meningkat menjadi 17 orang atau 40,47 persen 

Walaupun peningkatan pada pendapatan ini tidak terlalu drastis, tapi 

peningkatannya merata pada tiap tingkatan pendapatan. 

 Sebelum bantuan  Setelah bantuan 
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Meningkatnya tingkat pendapatan kelompok masyarakat penerima bantuan 

memungkinkan mereka secara leluasa membenahi aspek vital dalam 

mengembangkan dirinya. Pendapatan tersebut dialokasikan pada beberapa aspek 

antara lain, pemenuhan konsumsi keluarga, modal usaha, biaya pendidikan dan 

lain-lain. Distribusi penggunaan pendapatan bersih responden sebelum dan setelah 

bantuan disajikan dalam tabel 21 berikut. 

Tabel 21 : Distribusi Penggunaan Pendapatan Responden Sebelum dan 
Setelah Adanya Bantuan 

 
No. 

 
Penggunaan Pendapatan 

Frekuensi (f) Persentase (%) 
Sebelum 
Bantuan 

Setelah 
Bantuan 

Sebelum 
Bantuan 

Setelah 
Bantuan 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Tambahan modal 
Konsumsi 
Tabungan 
Biaya Pendidikan 
Lain-lain 

25 
67 
19 
26 

7 

44 
39 
27 
30 

4 

17,36 
46,52 
13,19 
18,05 

4,86 

30,55 
27,08 
18,75 
20,83 
2,77 

 Jumlah 144 144 100,00 100,00 
Sumber : Survey Lapangan tahun 2001. 

Selanjutnya histogram penggunaan tingkat pendapatan responden sebelum 

dan setelah adanya bantuan disajikan dalam gambar 10 berikut. 
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Gambar 10 : Histogram Alokasi Penggunaan Pendapatan Responden Sebelum dan 
Setelah Adanya Bantuan 

Data tabel 21 dan gambar 10 tersebut di atas, menunjukkan bahwa terjadi 

pergeseran yang berarti tehadap penggunaan pendapatan bersih responden 

sebelum dan setelah adanya bantuan. Sebelum adanya bantuan penggunaan 

pendapatan responden umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 

sehari-hari (67 orang atau 46,52 persen). Namun setelah adanya bantuan 

penggunaan pendapatan pada kebutuhan konsumsi tidak lagi terlalu dominan, hal 

ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai berpikir untuk pengembangan 

usaha. Demikian pula dengan penggunaan pendapatan untuk tambahan modal 

usaha. Sebelum adanya bantuan hanya terdapat 25 orang atau 17,36 persen yang 

menggutamakan penggunaan pendapatannya untuk memperkuat modal usaha 

sedangkan setelah adanya bantuan jumlah responden yang mengutamakan 

penggunaan pendapatannya untuk keperluan modal usaha meningkat menjadi 44 

 Sebelum bantuan  Setelah bantuan 
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orang atau 30,55 persen, 19 orang atau 13,19 persen mengalokasikan 

pendapatannya untuk tabungan sebelum adanya bantuan dan meningkat menjadi 

27 orang atau 18,75 persen setelah adanya bantuan, 26 orang atau 18,05 persen 

memproritaskan penggunana pendapatannya untuk biaya pendidikan sebelum 

adanya bantuan dan meningkat menjadi 30 orang atau 20,83 persen setelah adanya 

bantuan dan sisanya 7 orang atau 4,86 persen untuk keperluan lain-lain sebelum 

adanya bantuan dan menurun menjadi 4 orang atau 2,77 persen setelah adanya 

bantuan. Mereka yang termasuk dalam kategori lain-lain adalah responden yang 

memperoritaskan pendapatannya untuk biaya kesehatan, hiburan atau pemenuhan 

lainnya.  

Banyaknya responden yang memprioritaskan penggunaan pendapatan yang 

didapatkan untuk kebutuhan konsumsi sebelum adanya bantuan menunjukkan 

bahwa pendapatan yang diperoleh sangat rendah sehingga tidak sempat 

terpikirkan untuk menguatkan modal usaha. Hal ini disebabkan karena pendapatan 

tersebut hanya cukup untuk memenuhi keutuhan konsumsi sehari-hari. Setelah 

menerima bantuan terjadi peningkatan pendapatan yang cukup berarti sehingga 

dari hasil pendapatan tersebut selain dapat memenuhi kebutuhan konsumsi secara 

layak juga dapat mengalihkannya pada tujuan lain seperti menambah modal 

usaha, menabung, biaya pendidikan dan lain-lain.  

Untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari, responden mengakui 

banyak mengalami peningkatan. Dari 144 responden terdapat 29 orang atau 20,14 

persen yang mengaku pemenuhan kebutuhan konsinya sangat tidak terpenuhi 
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sebelum adanya bantuan dan setelah adanya bantuan hanya 9 orang atau 13,19 

pesen yang pemenuhan kebutuhan konsumsinya tidak terpenuhi. Dari hasil 

pendapatan usahanya sebelum adanya bantuan dan setelah adanya bantuan 

menurun menjadi 40 orang atau 27,77 persen, 38 orang atau 26,38 persen 

kebutuhan konsumsinya berkategori terpenuhi dari hasil pendapatan usahanya 

sebelum adanya bantuan dan setelah adanya bantuan jumlah responden yang 

terpenuhi kebutuhan konsumsinya meningkat menjadi 58 orang atau 40,28 persen. 

Sedangkan sisanya 16 orang atau 11,11 persen kebutuhan konsumsinya sangat 

terpenuhi dari hasil pendapatan usahanya sebelum adanya bantuan dan setelah 

adanya bantuan meningkat menjadi 27 orang atau 18,76 persen. 

Data ini menunjukkan bahwa secara umum terdapat 90 orang atau 62,51 

persen responden berada dalam kategori tidak terpenuhi dan sangat tidak 

terpenuhi kebutuhannya dari hasil pendapatan usahanya sebelum adanya bantuan 

dan setelah adanya bantuan menurun menjadi 59 orang atau 40,95 persen. 

Sedangkan 54 atau 37,49 persen responden berada dalam kategori terpenuhi dan 

sangat terpenuhi kebutuhan konsumsinya dari hasil  pendapatan usahanya sebelum 

adanya bantuan dan setelah adanya bantuan jumlah ini meningkat menjadi 85 

orang atau 59,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 

pemenuhan kebutuhan konsumsi kelompok masyarakat seiring dengan 

meningkatnya pendapatan bersih dari hasil usaha responden. 
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Perkembangan lain yang terjadi setelah adanya peningkatan pendapatan 

selain terpenuhinya kebutuhan konsumsi adalah besarnya peluang kelompok 

masyarakat untuk menyisihkan uang tabungan. Sebelum adanya bantuan hanya 

sebagian kecil kelompok masyarakat yang dapat menabung. Karena rendahnya 

tingkat pendapatan menyebabkan mereka tidak memiliki kelebihan dana yang 

cukup untuk ditabung pada saat mendapatkan dana yang memadai, mereka tidak 

memprioritaskannya untuk ditabung. Distribusi kemampuan menabung responden 

sebelum dan setelah adanya bantuan disajikan secara lengkap dalam tabel 11. 

Tabel 22 : Tingkat Kemampuan Menabung Responden Sebelum dan 
Setelah Adanya Bantuan 

 
No. 

 
Kemampuan Manabung 

Frekuensi (f) Persentase (%) 
Sebelum 
Bantuan 

Setelah 
Bantuan 

Sebelum 
Bantuan 

Setelah 
Bantuan 

1. 
2. 

Dapat menabung 
Tidak dapat menabung 

31 
113 

76 
68 

21,52 
78,48 

52,78 
47,22 

 Jumlah 144 144 100,00 100,00 

Sumber : Survey Lapangan tahun 2001 

 Selanjutnya histogram tingkat kemampuan menabung responden sebelum 

dan setelah bantuan disajikan dalam gambar 11 berikut. 
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Gambar 11 : Histogram Tingkat Kemampuan Menabung Responden Sebelum dan 

Setelah Adanya Bantuan 

Data tersebut di atas menunukkan tingkat kemamuan menabung responden 

juga mengalami peningkatan seiring meningkatnya tingkat pendapatan. Sebelum 

adanya bantuan hanya 31 orang atau 21,52 pesen yang dapat menabung 

sedangkan sisanya 113 orang atau 78,48 persen tidak dapat menabung dan setelah 

mendapatkan bantuan jumlah responden yang dapat menabung meningkat  secara 

pesat menjadi 76 orang atau 52,78 persen dan tinggal 68 orang atau 47,22 persen 

yang tidak dapat menabung. 

Mengenai persiapan penggunaan dana tabungan responden setelah 

menerima bantuan pada umumnya responden menabung sebagai langkah 

persispan jika terjadi hal-hal yang tak terduga (66 orang atau 45,84 persen). 

Sedangkan sisanya (52 orang atau 36,11 persen) untuk tambahan modal dan untuk 

 Sebelum bantuan  Setelah bantuan 
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kebutuhan lain-lain (26 orang atau 18,05 persen), yang termasuk dalam kategori 

lain-lain ini adalah responden yang menabung sebagai persiapan untuk biaya 

pendidikan dan kesehatan. 

Berbagai uraian yang dikemukakan di atas tentang tingkat pendapatan 

responden, maka dapat dilihat bahwa tingkat pendapatan responden meningkat 

setelah adanya bantuan. Peningkatan pendapatan ini selain dapat dilihat dari 

jumlah pendapatan itu sendiri, juga dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan 

pemenuhan konsumsi masyarakat dan kemampuan menabung. 

6. Tingkat Produktifitas Kelompok Masyarakat Sebelum dan Setelah 

Adanya Bantuan 

Untuk memudahkan deskripsi hasil penelitian tingkat produktivitas 

responden, maka akan dibahas berdasarkan kelomok jenis usaha masing-masing 

responden. Pengelompokan dilakukan karena pekerjaan kelompok masyarakat 

yang heterogen menyebabkan mereka berbeda–beda dalam menghasilkan barang 

atau produk. 

Bagi kelompok masyarakat di Kelurahan Barrang Caddi yang berprotensi 

sebagai penjual ikan/nelayan, pengukuran tingkat produktivitasnya diukur 

berdasarkan banyaknya keranjang ikan yang dapat dijual dalam sehari dan waktu 

yang digunakan untuk menjual habis ikan tersebut dalam 1 keranjang. Penjual 

ikan/nelayan sebelum adanya bantuan dalam seharinya hanya mampu menjual 

ikan kurang dari 5 keranjang. Namun setelah adanya bantuan meningkat menjadi 

5 – 10 keranjang dalam seharinya. Distirbusi secara lengkap jumlah keranjang 
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ikan yang dapat dijual responden sebelum dan setelah adanya bantuan dalam 

sehari disajikan dalam tabel 23 berikut: 

Tabel 23 : Jumlah Keranjang Ikan yang dapat Dijual Responden dalam 
Sehari Sebelum dan Setelah Adanya Bantuan 

 
No. 

 
Jumlah Keranjang 

Frekuensi (f) Persentase (%) 
Sebelum 
Bantuan 

Setelah 
Bantuan 

Sebelum 
Bantuan 

Setelah 
Bantuan 

1. 
2. 
3. 
4. 

< 5 keranjang 
5 – 10 keranjang 
10 – 15 keranjang 
diatas 15 keranjang 

21 
14 

9 
5 

13 
19 
10 

7 

42,85 
28,57 
18,36 
10,20 

26,53 
38,77 
20,40 
14,28 

 Jumlah 49 49 100,00 100,00 

Sumber : Survey Lapangan tahun 2001 

Selanjutnya histogram jumlah keranjang ikan yang dapat dijual responden 

sebelum dan setelah adanya bantuan disajikan dalam gambar 12 berikut. 
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Gambar 12 : Histogram Jumlah Keranjang Ikan yang Dapat Dijual Responden 

dalam Sehari Sebelum dan Setelah Adanya Bantuan 

 Sebelum bantuan  Setelah bantuan 
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Data tabel 23 dan gambar 12 di atas menunjukkan bahwa responden 

penjual ikan/nelayan mengalami peningkatan produktivitas penjualan  ikan setelah 

menerima bantuan. Dari 49 responden golongan ini terdapat 21 orang atau 42,85 

persen yang mampu menjual kurang dari 5 keranjang perhari sebelum adanya 

bantuan dan setelah adanya bantuan tinggal 13 orang atau 26,57 persen. 

Selanjutnya, sebelum adanya bantuan hanya 14 oang atau 28,57 persen yang 

mampu menjual ikan antara 5-10 keranjang dan setelah adanya bantuan yang 

mampu menjual ikan pada angka tersebut meningkat menjadi 19 orang atau 38,77 

persen. Sedangkan sisanya yang mampu menjual  ikan antara 10-15 keranjang dan 

diatas 15 keranjang masing-masing menjadi 10 dan 7 orang setelah bantuan. Hal 

ini menunjukkan bahwa kemampuan menjual ikan responden meningkat setelah 

menerima bantuan. 

Mengenai waktu yang digunakan untuk dapat menjual habis ikan dalam 1 

keranang bevariasi antara 1 – 2 jam perkeranjang. Namun jika dirata-ratakan 

sebelum adanya bantuan waktunya digunakan untuk menjual habis ikan dalam 1 

keranjang adalah 2 jam. (42 orang atau 85,71 persen) sedangkan sisanya (7 orang 

atau 14,28 persen) di atas 2 jam. Setelah adanya bantuan waktu yang digunakan 

responden untuk menjual habis 1 keranjang ikan semakin singkat yakni rata-rata 

kurang 1 jam (39 orang atau 79,59 persen) sedangkan sisanya (10 orang atau 

20,40 persen) rata-rata 2 jam. Hal ini menunjukkan bahwa jika dibandingkan 

dengan jumlah jam kerja rata-rata responden setelah adanya bantuan sebagaimana 

diuraikan pada kondisi pekerjaan responden maka penjualan ikan antara 5 – 10 
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keranjang dalam jangka 5 jam sangat memungkinkan. Dengan demikian dapat 

dilihat bahwa sebelum adanya bantuan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk 

menjual habis 1 keranjang ikan adalah 2 jam per keranjang, sedangkan setelah 

adanya bantuan hanya dibutuhkan waktu < 1 jam. 

Pada responden yang berprofesi sebagai penjual kue/sayur peneliti 

mengalami kesulitan untuk mencari ukuran standar yang digunakan dalam 

berjualan. Untuk itu demi memudahkan pengukuran tingkat produktivitasnya, 

maka digunakan cara lain yang berbeda sebagaimana halnya pada penjual 

ikan/nelayan. Cara tersebut adalah menentukan besarnya jumlah jenis barang yang 

laku dalam sehari dan mengkonversikannya dalam rupiah kemudian 

membandingkan dengan jumlah jam yang digunakan untuk mencapai hasil 

tersebut.  

Berdasarkan data lapangan ditemukan bahwa besarnya jenis barang yang 

laku pada responden penjual kue/sayur sangat bervariasi. Namun jika dirata-rata 

dalam konversi rupiah berkisar antara Rp. 25.000,- - Rp.100.000,-. Distribusi 

secara lengkap besarnya jumlah jenis barang yang laku setelah dikonversi dalam 

rupiah pada responden pedagang kue/sayur sebelum dan setelah bantuan disajikan 

dalam tabel 24 berikut. 
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Tabel 24 : Hasil Konversi Jumlah Jenis Barang yang Laku pada Responden 
Penjual Kue/Sayur Sebelum dan Setelah Adanya Bantuan 

 
No. 

 
Hasil Konversi dalam Rupiah 

Frekuensi (f) Persentase (%) 
Sebelum 
Bantuan 

Setelah 
Bantuan 

Sebelum 
Bantuan 

Setelah 
Bantuan 

1. 
2. 
3. 
4. 

< Rp. 25.000,- 
Rp. 25.000,- - 50.000,- 
Rp. 50.000,- - Rp. 100.000,- 
Diatas Rp. 100.000,- 

32 
12 

7 
2 

18 
24 

6 
5 

60,38 
22,65 
13,20 

3,77 

33,96 
45,28 
11,32 
9,44 

 Jumlah 53 53 100,00 100,00 

Sumber : Survey Lapangan tahun 2001 

Selanjutnya histogram tingkat pendapatan responden penjual kue/sayur 

sebelum dan setelah adanya bantuan disajikan dalam gambar 13 berikut. 
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Gambar 13 : Histogram Hasil Konversi Jumlah Jenis Barang yang Laku pada 

Responden Penjual Kue/Sayur Sebelum dan Setelah Adanya Bantuan 

Data tabel 24 dan gambar 13 di atas menunjukkan bahwa tingkat 

pendapatan responden dalam sehari mengalami peningkatan setelah adanya 

 Sebelum bantuan  Setelah bantuan 
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bantuan. Sebelum adanya bantuan pendapatan responden dari golongan ini 

terkonsentrasi pada angka kurang dari Rp. 25.000,- dan setelah adanya bantuan 

jumlah pendapatannya meningkat dan terkonsentrasi pada angka Rp. 50.000,- - 

Rp. 100.000,- sebelumnya 7 orang atau 13,20 persen menurun setelah adanya 

bantuan menjadi 6 orang atau 11,32 persen dan yang berpendapatan di atas Rp. 

100.000,- sebelumnya hanya 2 orang atau 3,77 persen dan meningkat menjadi 5 

orang atau 9,,43 persen setelah adanya bantuan. 

Mengenai jumlah jam kerja responden dari golongan ini jika dirata-ratakan 

berjumlah 5 jam perhari (41 orang atau 77,35 persen) dan sisanya (12 orang atau 

22,64 persen) rata-rata  3 jam setelah adanya bantuan. Jika dibandingkan sebelum 

adanya bantuan jam kerja responden golongan ini hanya rata-rata 2 –3 jam perhari 

(43 orang atau 81,13 persen) dan sisanya (10 orang atau 18,86 persen) rata-rata 5 

jam perhari. Hal ini menunjukkan bahwa jam kerja responden meningkat setelah 

adanya bantuan. Untuk melihat besarnya peningkatan produktivitas kelompok ini 

maka perlu menentukan besarnya tingkat pendapatan rata-rata setelah adanya 

bantuan dan membandingkannya dengan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk 

mencapai tingkat pendapatan rata-rata tersebut.  

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata responden 

setelah adanya bantuan adalah Rp. 25.000,- - Rp. 50.000,- dan untuk mendapatkan 

pendapatan tersebut umumnya responden sebelum adanya bantuan memerlukan 

waktu 4 – 5 jam. Namun setelah adanya bantuan jumlah jam kerja yang digunakan 

responden untuk mendapatkan tingkat pendapatan yang sama hanya memerlukan 
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waktu 3 jam. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah jam kerja yang digunakan 

responden berbeda sebelum dan setelah adanya bantuan untuk mendapatkan 

pendapatan yang sama. Besarnya peningkatan tersebut rata-rata  1 jam. 

Responden yang berprofesi sebagai penjual barang campuran dalam 

menentukan tingkat produktivitasnya menggunakan pengukuran yang sama 

dengan responden penjual kue/sayur, yakni menentukan besarnya jenis barang 

yang laku dalam sehari dan mengkonvesikannya dalam rupiah kemudian 

membandingkannya dan jumlah jam yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. 

Berdasarkan data lapangan ditemukan bahwa besarnya jumlah jenis barang 

yang laku pada responden penjual barang campuran dalam sehari sangat 

bervariasi. Namun jika dirata-ratakan dalam konversi rupiah berkisar antara Rp. 

50.000,- - Rp. 150.000,-. Distribusi secara lengkap besarnya jumlah barang yang 

laku setelah dikonversi dalam rupiah pada responden penjual barang campuran 

sebelum dan setelah adanya bantuan disajikan dala tabel 25 berikut: 

Tabel 25 : Hasil Konversi Jumlah Jenis Barang yang laku pada Responden 
Pedagang Barang Campuran Sebelum dan Setelah Adanya Bantuan 

 
No. 

 
Hisil Konversi dalam Rp. 

Frekuensi (f) Persentase (%) 
Sebelum 
Bantuan 

Setelah 
Bantuan 

Sebelum 
Bantuan 

Setelah 
Bantuan 

1. 
2. 
3. 
4. 

< Rp. 50.000,- 
Rp. 50.000,- - Rp. 100.000,- 
Rp. 100.000,- - Rp. 150.000,- 
Diatas Rp. 150.000,- 

17 
13 

8 
4 

11 
14 
11 

6 

40,47 
30,95 
19,04 

9,52 

26,19 
33,33 
26,19 
14,28 

 Jumlah 42 42 100,00 100,00 
Sumber : Survey Lapangan tahun 2001 
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Selanjutnya histogram tingkat pendapatan pedagang barang campuran 

sebelum dan setelah adanya bantuan disajikan dalam gambar 14 berikut. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1 2 3 4 Tingkat Pendapatan

Fr
ek

ue
ns

i

 

Gambar 14 : Histogram Hasil Konversi Jumlah Jenis Barang dalam Rupiah pada 
Responden Penjual Barang Campuran Sebelum dan Setelah Adanya 
Bantun 

Data tersebut di atas, menunjukkan bahwa dari tiap kategori mengalami 

peningkatan tingkat pendapatan dalam sehari setelah adanya bantuan. Sebelum 

adanya bantuan tingkat pendapatan dan pedagang barang campuran terkonsentrasi 

pada angka kurang dari Rp. 50.000,- dan setelah adanya bantuan jumlah 

pendapatannya meningkat dan terkonsentrasi pada angka antara Rp. 50.000,- - Rp. 

100.000,-. Sedangkan sisanya berpendapatan Rp. 100.000,- - Rp. 150.000,- 

sebelumnya 8 orang atau 19,04 meningkat menjadi 11 orang atau 26,19 persen 

 Sebelum bantuan  Setelah bantuan 
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setelah adanya bantuan. Responden berpendapatan di atas Rp. 150.000,- perhari 

sebelum adanya bantuan hanya 4 orang atau 9,52 persen dan meningkat menjadi 6 

orang atau 14,28 setelah adanya bantuan. 

Mengenai jumlah jam kerja yang digunakan responden untuk mendapatkan 

penghasilan seperti dalam kategori di atas sangat bervariasi antara 2 jam – di atas 

5 jam. Namun jika dirata-ratakan untuk mendapatkan jumlah penghasilan tersebut 

responden menghasilkan waktu 4 jam (27 orang atau 64,28 persen) sebelum 

adanya bantuan. Setelah adanya bantuan jika dirata-ratakan responden dapat 

mendapatkan penghasilan sesuai kategori masing-masing dalam jangka 3 jam (19 

orang atau 45,23 persen). Hal ini menunjukkan bahwa setelah adanya bantuan 

responden sudah dapat mempersingkat waktu kerjanya dengan pendapatan yang 

lebih tinggi dari sebelumnya. 

Selanjutnya untuk melihat besarnya tingkat produktivitas kelompok 

masyarakat ini, maka perlu menentukan besarnya tingkat pendapatan rata-rata 

responden setelah adanya bantuan dan membandingkannya dengan jumlah jam 

kerja yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat pendapatan tersebut. Data hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan responden setelah adanya 

bantuan adalah sebesar Rp. 50.000,- - Rp. 100.000,- dan untuk mendapatkan 

pendapatan tersebut, umumnya responden sebelum adanya bantuan memerlukan 

waktu 3 – 4 jam. Namun setelah adanya bantuan jumlah jam kerja yang digunakan 

responden untuk mendapatkan tingkat pendapatan yang sama hanya memerlukan 

waktu 3 jam. Hal ini menunjukkan bahwa jam kerja yang digunakan responden 
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berbeda sebelum dan setelah adanya bantuan dalam mencapai hasil yang sama. 

Besarnya peningkatan tersebut rara-rata 1 jam. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa ada 6 (enam) 

variabel yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu: kondisi pekerjaan, 

besarnya bantuan, pengelolaan bantuan, pemenfaatan bantuan, tindak pendapatan 

dan tingkat produktivitas. Keenam variabel tersebut dapat dijelaskan secara 

singkat sebagai berikut : 

1. Kondisi Pekerjaan  

Pada uraian terdahulu telah dikemukakan kondisi pekerjaan penerima 

bantuan dana bergulir dan program PDM-DKE mengalami kemajuan yang berarti. 

Penilaian dan evaluasi terhadap kondisi pekerjaan tersebut dilakukan dengan 

memperhatikan beberapa  faktor penentu dalam mengembangkan usaha produktif 

yang ditekuni. Faktor-faktor tersebut adalah jumlah modal, wadah berusaha, tata 

cara berdagang, jumlah jam kerja dan jaringan pemasaran. 

Hasil penelitian yang disajikan dalam tabel 11 menunjukkan bahwa 

kondisi modal usaha responden pada awal memulaiusahanya sangat minim. 

Kurangnya modal ini tercermin dari jenis pekerjaan yang digelutinya yang 

umumnya bergerak di sektor informal seperti penjual ikan, penjual kue/sayur dan 

penjual barang campuran. Pekerjaan jenis ini digeluti oleh responden karena 
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keterbatasan dalam modal. Selain karena faktor modal ada juga responden yang 

hanya meneruskan usaha yang telah ditekuni secara turun temurun. Kecilnya 

modal yang digunakan menyebabkan kelompok masyarakat tidak mampu berbuat 

banyak dalam mengembangkan usahanya. Untuk itu pemerintah memberikan 

bantuan modal usaha sebagai perangsang bagi berkembangnya usaha produktif. 

Setelah adanya bantuan yang jumlahnya bervariasi, masyarakat mulai membenahi 

aspek pendukung pengembangan usaha sehingga dengan modal yang diberikan 

tersebut kelompok masyarakat mengalami penguatan modal secara bertahap.   

Faktor lain yang menjadi ukuran perbaikan kondisi pekerjaan kelompok 

masyarakat adalah wadah usaha yang digunakan. Wadah usaha mencerminkan 

tingkat kemajuan dari usaha tersebut. Data tabel 12 menunjukkan bahwa sebelum 

adanya bantuan kelompok masyarakat umumnya menggunakan emperan toko dan 

kios pasar sebagai tempat usaha. Penggunaan wadah seperti ini jelas tidak 

mendukung berkembangnya usaha secara pesat. Hal ini disebabkan karena wadah 

seperti ini hanya digunakan pada saat-saat tertentu secara temporal, sehingga 

proses perputaran usaha berjalan lambat. Setelah adanya bantuan modal, 

kelompok masyarakat sudah memperbaiki wadah usahanya dari berdagang secara 

temporal menjadi berdagang secara menetap. Perubahan kondisi wadah ini 

menyebabkan tingkat pendapatan meningkat secara signifikan.  

Faktor selanjutnya yang menjadi tolok ukur perbaikan kondisi pekerjaan 

adalah tata cara berdagang. Tata cara berdagang yang dimaksud adalah apakah 
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berdagang secara menetap atau berdagang secara berkeliling. Data tabel 13 

menunjukkan bahwa sebelum adanya bantuan sebagian besar kelompok 

masyarakat berdagang secara permanen. Namun setelah adanya bantuan sebagian 

kelompok masyarakat mengalihkan tata cara berdagangnya dari menetap 

permanen menjadi berkeliling. Perubahan ini dimaksudkan agar jaringan 

pemasaran semakin luas karena dengan berkeliling mobilitas akan lebih tinggi dan 

memungkinkan menjangkau daerah-daerah yang jauh. Perubahan tata cara 

berdagang juga akan mempengaruhi faktor selanjutnya, yakni meluasnya jaringan 

pemasaran. Data 15 menunjukkan bahwa setelah adanya bantuan modal usaha 

jaringan pemasaran usaha responden juga semakin meluas. 

Faktor terakhir yang menjadi ukuran perbaikan kondisi pekerjaan adalah 

bertambahnya jam kerja dalam sehari. Sebelum adanya bantuan responden 

umumnya berdagang pada saat-saat tertentu saja  hingga jam kerjanya relatif lebih 

singkat, tetapi setelah adanya bantuan yang disertai dengan perubahan 

wadah/tempat usaha dan tata cara berdagang maka jumlah jam kerjapun semakin 

lama. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada tingkat pendapatan dan 

produkivitas responden. 

Uraian-uraian yang dikemukakan di atas, tentang kondisi pekerjaan 

kelompok masyarakat penerima bantuan menunjukkan bahwa dari seluruh 

indikator-indikator untuk mengukurnya kesemuanya mengalami peningkatan dan 

perbaikan setelah adanya bantuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pemberian 
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bantuan berdampak positif bagi perbaikan kondisi pekerjaan  kelompok 

masyarakat. 

2. Besarnya Bantuan 

Besarnya bantuan yang dimaksud adalah sejumlah dana yang diberikan 

pada penerima bantuan program PDM-DKE untuk menambah modal usaha dan 

mengembangkan usaha produktif ang dimilikinya. Berdasarkan hasil penelitian 

didapatkan bahwa jumlah bantuan yang diperoleh kelompok masyarakat sangat 

bervariasi tergantung pada jenis usaha yang ditekuninya dan jumlah omzet yang 

dimilikinya. Penentuan jumlah bantuan pada setiap penerima ditentukan sendiri 

oleh kelompok masyarakat yang disepakati dalam rapat kelurahan. 

Bervariasinya jumlah bantuan tersebut memang sangat memungkinkan 

karena di dalam buku “Petunjuk Pelaksanaan Program PDM-DKE” memang tidak 

dijelaskan secara rinci jumlah bantuan tersebut dan diserahkan sepenuhnya pada 

kelompok masyarakat untuk mengaturnya. Di sinilah kelebihan dari program ini, 

karena selain memberikan kucuran modal usaha juga masyarakat diajarkan untuk 

bersosialisasi dalam kelompok dan membentuk team work untuk mengembangkan 

usaha dan tata cara pengelolaan produktif.  

Meskipun besarnya bantuan yang diperoleh bervariasi, namun pada 

umumnya kelompok masyarakat merasa jumlahnya sangat rendah sehingga 

memerlukan daftar skala prioritas yang harus dibenahi terlebih dahulu dengan 

bantuan yang terbatas tersebut. Karena pembenahannya menggunakan skala 
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proritas, maka sudah sewarjanyalah jika hasil yang dicapai kelompok masyarakat 

dari program ini tidak optimal. Untuk itu perlu ditinjau uang mengenai besarnya 

bantuan yang diberikan jika program seperti ini ingin dilanjutkan, atau membuat 

program lain yang serupa dalam usaha pemberdayaan masyarakat. 

Tinjauan ulang yang dimaksud dalam pemberian bantuan adalah jumlah 

modal usaha yang lebih besar sehingga gerak kelompok masyarakat untuk 

mengembangkan usaha lebih leluasa, meski diakui jumlah kelompok masyarakat 

yang dapat diberdayakan dengan cara seperti ini, sangat terbatas namun hasilnya 

akan lebih baik dibandingkan metode seperti yang ada sekarang. 

Dengan pemberian bantuan yang lebih besar ini diharapkan kelompok 

masyarakat dapat membangun infrastruktur usaha secara bersama-sama terhadap 

komponen-komponen vital dalam pengembangan usaha. Namun yang harus 

ditekankan pada kelompok masyarakat dengan pemberian bantuan seperti ini 

adalah pemberian bimbingan yang intensif dalam mengembangkan usaha dan 

pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana tersebut. Selain itu perlu juga 

diberikan batas waktu yang jelas tentang pengembalian dan sehingga proses 

pergulirannya pada kelompok lain dapat berjalan lancar.  

3. Pengelolaan Bantuan 

Pengelolaan bantuan pada tingkat kelurahan dilaksanakan oleh TPK d/k 

yang berfungsi sebagai penyalur dana agar penyediaan dana lancar, aman dan 

jelas, merencanakan, mengatur, mengarahkan dan mengendalikan kegunaannya 

agar terjadi peningkatan jumlah modal di kelurahan yang bersangkutan. 
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Pengelolaan dana bantuan meliputi seluruh aspek pelaksanaan program 

PDM-DKE ini yaitu persiapan, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan 

kegiatan dan pelestarian. Tata cara pengelolaan dana bantuan tersebut sudah diatur 

secara jelas dalam buku panduan petunjuk pelaksanaan program PDM-DKE. 

Pada aspek persiapan meliputi pemilihan lokasi sasaran proyek PDM-DKE 

ini dilaksanakan yakni kelurahan yang memiliki tingkat pengangguran dan 

penduduk miskin yang besar sebagai akibat dari krisis ekonomi. Termasuk dalam 

aspek persiapan ini adalah penetapan alokasi bantuan langsung, pengadaan 

infrastruktur yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan program seperti 

pengadaan konsultan manajemen dan fasilitator. Keberadaan mereka diperlukan 

untuk membantu tim koordinasi program pusat sampai daerah dalam 

mengkoordinasikan pengelolaan program, membantu secara teknis, membantu 

mengawasi dan menyusun laporan berkala tentang perkembangan pelaksanaan 

PDM-DKE di wilayahnya. 

Aspek lain dalam pengelolaan bantuan ini adalah penyusunan program 

kegiatan yang meliputi sosialisasi program pada masyarakat dan identifikasi 

penetapan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan yang meliputi pengembangan kegiatan 

usaha, pemeliharaan/pembangunan sarana dan prasarana. Aspek terakhir dalam 

pengelolaan dana bantuan adalah pelestarian dana yang meliputi pelestarian 

bantuan sarana dan prasarana serta pelestarian modal usaha. Pelestarian modal 

usaha dilakukan dengan cara perguliran, dimana pinjaman modal usaha 
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dikembalikan kepada LKMD/K dan selanjutnya melalui forum musyawarah 

kelurahan meminjamkannya kembali kepada kelompok lain yang membutuhkan. 

Dalam mengelola bantuan agar terjadi peningkatan modal usaha selain 

keempat aspek yang dikemukakan di atas, perlu juga memperhatikan berbagai 

indikator lain dalam pengelolaannya yaitu partisipasi masyarakat, proses 

pencairan dana dan administrasi usaha. 

Sebelum melakukan kegiatan perlu disusun rencana kerja yang jelas 

dengan melibatkan masyarakat dalam memutuskannya. Keterlibatan masyarakat 

ini perlu dilakukan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih antar 

kegiatan, sebab bagaimanapun pelaksanaan kegiatan ini adalah masyarakat sendiri 

sebagai penerima bantuan. Keterlibatan masyarakat menyangkut berbagai aspek 

yaitu penyusunan rencana kerja, besarnya biaya dan perguliran dana. 

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan adalah pencairan 

dana. Pencairan dana mengikuti aturan-aturan tertentu yang sangat ketat sehingga 

dapat menutup terjadinya penyelewenangan dana pada saat dicairkan. 

Keseluruhan dana yang dicairkan melalui Bank yang ditunjuk memiliki kuintansi 

tersendiri untuk setiap aspek yang dibiayai. Dengan tata cara pencairan dana yang 

demikian diharapkan dana akan sampai pada golongan yang berhak menerima 

bantuan.  

Aspek terakhir dalam pengelolaan dana adalah pengelolaan administrasi 

usaha. Keseluruhan proses yang terjadi baik sebelum pencairan maupun setelah 

pencairan bahkan pada saat penggunaan dana penerima bantuan harus 
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diadministrasikan secara baik sebagai bukti pertanggung jawaban atas 

keseluruhan pemanfaatan dana tersebut. 

4. Pemanfaatan Bantuan 

Pemanfaatan bantuan dimaksudkan sebagai penggunaan bantuan modal 

usaha untuk mengembangkan kegiatan produktif yang ditekuni kelompok 

masyarakat. Pemanfaatan bantuan tersebut diharapkan dapat melipatgandakan 

modal usaha yang dimilik kelompok masyarakat. Untuk itu pemanfaatan dana 

bantuan harus memperhatikan berbagai kondisi potensi lingkungan yang dapat 

mempercepat proses pengembangan modal usaha.  

Pada kelompok masyarakat penerima bantuan di lokasi penelitian, 

menunjukkan bahwa umumnya mereka memanfaatkan bantuan untuk 

mengembangkan usaha yang mempunyai daya dukung lingkungan. Hal ini dapat 

dilihat dari pemilihan jenis usaha yang dikembangkan responden berbeda-beda 

bergantung pada letak geografis masing-masing daerahnya.  

Masyarakat Barrang Caddi misalnya mengembangkan usaha dengan 

berprofesi sebagai nelayan dan penjual ikan, karena daerah tersebut merupakan 

kepulauan sehingga sangat potensial untuk usaha tersebut. Pemanfaatan bantuan 

PDM-DKE bagi masyarakat Barrang Caddi selain digunakan merenovasi berbagai 

alat tangkap ikan juga digunakan sebagai modal usaha jual ikan.  

Masyarakat Kelurahan Cambaya adalah masyarakat pesisir pantai yang 

umumnya profesi masyarakatnya sebagai buru bangunan, sehingga kelompok 

masyarakat banyak memanfaatkan kondisi tersebut untuk membuka usaha guna 
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memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Umumnya 

penerima bantuan di daerah ini memanfaatkan bantuan tersebut untuk menekuni 

usaha sebagai penjual kue dan penjual sayur. 

Masyarakat Tabaringan merupakan masyarakat yang berdomisili di pusat 

kota, sehingga usaha produktif yang prospek untuk dikembangkan adalah sektor 

perdagangan yang menyediakan barang-barang untuk pemenuhan kebutuhan 

pokok masyarakat. Pada umumnya masyarakat penerima bantuan di kelurahan ini 

memanfaatkan bantuan tersebut untuk berdagang barang campuran. Hal ini sangat 

tepat dilakukan mengingat tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di daerah ini 

menyebabkan roda perputaran ekonomi berjalan cepat. 

Usaha-usaha pemanfaatan dana bantuan dalam uraian di atas, sudah 

dilakukan dengan baik oleh kelompok masyarakat penerima bantuan dengan 

senantiasa memperhatikan potensi dan daya dukung lingkungan. Namun demikian 

masih perlu kiranya mencari dan mengembangkan usaha dengan memanfaatkan 

daya dukung yang lain di luar yang ada sekarang ini, misalnya masyarakat 

Barrang Caddi dimungkinkan mengembangkan usaha rumput laut karena selain 

harganya yang mempunyai nilai jual yang tinggi juga selat Makassar cocok untuk 

usaha tersebut. 

5. Tingkat Pendapatan 

 Tujuan akhir pelaksanaan bantuan dana PDM-DKE adalah meningkatnya 

daya beli masyarakat yang ditandai dengan semakin meningkatnya tingkat 

pendapatan dan produktivitas kelompok masyarakat. Bagian ini akan dibahas 
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tingkat pendapatan kelompok masyarakat setelah menerima bantuan. Indikator 

yang digunakan untuk mengukurnya adalah besarnya tingkat pendapatan, 

pemenuhan konsumsi dan kemampuan menabung. 

Besarnya tingkat pendapatan responden sebelum dan setelah bantuan dapat 

dilihat pada tabel 20. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa setelah 

adanya bantuan, kelompok masyarakat memanfaatkannya untuk keperluan 

pengembangan usaha produktif. Dari usaha tersebut mereka mengalami 

peningkatan pendapatan yang berarti sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraannya. Besarnya peningkatan tersebut sangat bervariasi sebagai akibat 

dari bervariasi jenis usaha yang ditekuni.  

Hasil pendapatan yang meningkat ini selain digunakan untuk menguatkan 

modal usaha juga dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-

hari. Berdasarkan data tabel 21 dapat dilihat bahwa sebelum adanya bantuan hasil 

pendapatan yang diterima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

itupuan dala batas yang tidak mencukupi. Setelah adanya bantuan yang diiringi 

dengan peningkatan pendapatan pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat juga 

dapat terpenuhi dengan baik. Pendapatan yang didapat setelah adanya bantuan 

selain digunakan untuk menguatkan modal dan memenuhi kebutuhan konsumsi 

sehari-hari kelompok masyarakat juga sudah mampu menyisihkan uangnya untuk 

ditabung. Jika sebelum adanya bantuan sangat sedikit kelompok masyarakat yang 

dapat menabung maka setelah adanya bantuan sebagian besar kelompok 
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masyarakat dapat menabung.  Kecenderungan kelompok masyarakat untuk 

menyisihkan uang tabungan dimaksudkan agar mereka dapat mempersiapkan 

segala sesuatunya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. 

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa pendapatan kelompok 

masyarakat mengalami peningkatan setelah adanya bantuan. Peningkatan 

pendapatan ini ditandai dengan munculnya kemampuan kelompok masyarakat  

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi secara wajar dan kemampuannya untuk 

menabung. Hal ini menunjukkan bahwa program PDM-DKE ini sudah mencapai 

sasaran pertama yakni peningkatan pendapatan kelompok masyarakat. 

6. Tingkat Produktivitas 

Sasaran utama yang lain dalam peningkatan daya beli masyarakat sebagai 

tujuan dari program PDM-DKE adalah peningkatan produktivitas kerja. 

Produktivitas merupakan perbandingan antara jumla total hasil atau produk dibagi 

jumlah waktu kerja yang diperlukan untuk memperoleh hasil tersebut. 

Penelitian ini memiliki responden dengan latar belakang jenis pekerjaan 

yang berbeda-beda sehingga untuk mengukur tingkat produktivitasnya 

menggunakan cara yang berbeda-beda pula. Bagi  responden yang menghasilkan 

barang terukur maka pengukuran produktivitasnya dilakukan dengan 

membandingkan antara jumlah hasil dibagi waktu yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan hasil tersebut. Sedangkan bagi responden yang menghasilkan 
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produk yang tak terukur, maka pengukuran produktivitasnya dilakukan dengan 

mengkonversikan hasil tersebut tersebut dalam bentuk rupiah dan membaginya 

dengan jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil tersebut. 

Secara umum responden dalam penelitan ini mengalami peningkatan 

produktivitas setelah adanya bantuan, hal ini dapat dilihat dari semakin 

berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi yang sama 

sebelum adanya bantuan. Sebagai contoh penjual ikan sebelum adanya bantuan 

biasanya menghabiskan waktu 2 jam untuk menjual habis sekeranjang ikan namun 

setelah adanya bantuan penjualan ikan mampu menjual habis sekeranjang ikan 

hanya tempo kurang dari 1 jam. Meningkatnya tingkat produktivitas tersebut 

dipengaruhi  faktor meningkatnya jumlah jam kerja responden dalam seharinya. 

Jika sebelumnya responden memiliki jam kerja rata-rata 2 – 3 jam perhari namun 

setelah adanya bantuan rata-rata jam kerja responden meningkat menjadi 5 jam 

perhari. 

Uraian-uraian yang dikemukakan di atas yang merujuk data penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa berbagai perubahan yang mendasar telah terjadi 

pada golongan masyarakat miskin penerima bantuan PDM-DKE. Perubahan 

tersebut meliputi peningkatan kondisi usaha, peningkatan pendapatan dan 

peningkatan produktivitas kerja. Dari sini dapat kita dilihat bahwa program ini 

membawa dampak positif bagi usaha pemberdayaan masyarakat miskin.  
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Namun demikian selain sisi keberhasilan program seperti diuraikan di atas 

juga terdapat berbagai kelemahan yang menjadi penghambat tidak optimalnya 

program ini. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya kelompok masyarakat yang 

kualitas hidupnya tidak mengalami peningkatan bahkan justru menurun setelah 

memperoleh bantuan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat program ini antara 

lain: partisipasi dan koordinasi, minat usaha, sasaran dan cara pandang terhadap 

program.  

Pada umumnya masyarakat miskin kurang memiliki sistem pengelolaan 

dan pengembangan usaha. Untuk itu partisipasi dan koordinasi antara anggota 

kelompok dan pendamping mutlak dilakukan karena program ini merupakan kerja 

tim (team work). Pada pelaksanaan program ini ada sebagian kelompok 

masyarakat yang berjalan sendiri dan mengelola dananya tanpa berkoordinasi 

dengan anggota kelompoknya, bahkan kurang berpartisipasi dalam program-

program pengembangan kelompok, sehingga ketika mengalami kesulitan 

pendamping dan anggota kelompok lain mengalami kendala untuk 

mengangkatnya kembali. 

Faktor lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program ini  adalah 

minat usaha dari kelompok miskin. Sebagian masyarakat kurang memiliki 

semangat wirasa usaha atau memanfaatkan suntikan modal usaha yang diberikan 

untuk pengembangan usaha produktif. Sehinggga dana tersebut tidak dapat 

diputar untuk meningkatkan pendapatannya.  
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Faktor lain yang menjadi adalah terjadinya salah sasaran penerima 

bantuan. Bantuan ini pada dasarnya diperuntukkan bagi pengembangan usaha-

usahas prduktif sehingga yang berhak menerimanya adalah pemilik usaha 

produktif yang mengalami kesulitan modal akibat terimbas krisis ekonomi. 

Namun dalam prakteknya terdapat kalangan yang ikut mendapatkan bantuan 

sedangkan mereka tidak memiliki usaha produktif bahkan tergolong dalam 

kategor keluarga mampu. Terjadinya hal-hal seperti ini disebabkan karena adanya 

kalangan pelaksana program yang memasukkan anggota keluarganya menjadi 

penerima bantuan tanpa memenuhi persyaratan. 

Faktor terakhir yang menghambat pelaksanaan program ini adalah adanya 

kekeliruan mengenai pemberian bantuan. Sebagian kalangan menganggap bantuan 

diberikan secara cuma-Cuma tanpa adanya konsekuensi logis yang erlu 

diperhatikan. Kekeliruan pandangan ini menyebabkan bantuan dana tersebut tidak 

berdaya guna dan berhasil guna karena mereka memanfaatkannya untuk 

kebutuhan konsumtif atau keperluan lain yang tidak ada hubungannya dengan 

program pemberdayaan masyarakat. Bantuan ini pada dasarnya bantuan dana 

bergulir yang harus dikembalikan pada kelompok untuk kemudian digulirkan ke 

kelompok lain yang membutuhkan dan pemanfaatannya harus berorientasi pada 

pengembangan usaha produktif.  

Berbagai faktor penghambat tersebut di atas mengundang munculnya pro-

kontra terhadap pelaksanaan program ini. Sebagian kalangan menganggap 
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kegiatan pemberian bantuan seperti ini layak untuk dipertahankan dan dilanjutkan 

karena memberikan dampak positif yang besar bagi masyarakat miskin. Namun 

sebagian lagi yang kontra terutama kalangan LSM menganggap kegiatan tidak 

selayaknya dilanjutkan dengan berbagai alasan di antaranya pemberian bantuan 

seperti ini telah menjadi lahan KKN baru bagi aparat Pemda dengan memasukkan 

anggota keluarganya yang tidak berhak sebagai penerima bantuan.  

Berbagai temuan yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa kegagalan 

yang dialami sebagian penerima bantuan sifatnya hanya kasus per kasus, sehingga 

tidak dapat digeneralisasikan untuk mengambil kesimpulan bahwa program PDM-

DKE ini mengalami kegagalan. Dengan adanya otonomi daerah yang menjadikan 

daerah  sebagai pusat kendali maka kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan denga 

mengambangkan Proyek Percontohan Pemberdayaan Masyarakat dan salah satu 

kecamatan di Kota Makassar yang layak dijadikan percontohan adalah Kecamatan 

Ujung Tanah. 
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BAB  V 

P E N U T U P 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uaraian hasil penelitian dan pembahasan, maka ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kondisi pekerjaan kelompok masyarakat sebelumnya adanya program PDM-

DKE kurang kondusif dan mengalami berbagai kesulitan baik modal, wadah/ 

sarana, lingkungan kerja maupun jaringan pemasaran dan distribusi. Setelah 

adanya bantuan dan PDM-DKE masalah-masalah tersebut berangsur-angsur 

dapat diatasi, sehingga kondisi pekerjaannya dapat lebih baik dari sebelumnya. 

2. Alokasi dana yang dikucurkan pada kelompok masyarakat penerima bantuan 

berkisar antara R. 100.000,-  - Rp. 2.000.000,- tergantung pada besar kecilnya 

jenis usaha. Adapun pengelolaannya dilakukan dengan mempertimbangkan 

potensi lingkungan penerima dan dikembangkan melalui jenis usaha produktif. 

3. Ada perbedaan  tingkat pendapatan dan produktvitas kelompok masyarakat 

penerima bantuan PDM-DKE sebelum dan setelah menerima bantuan. Hal ini 

menunjukkan bahwa program PDM-DKE memberikan dampak positif bagi 

pembedayaan masyarakat miskin dimana terdapat peningkatan pendapatan 

sebelumnya.  
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4. Program semacam ini layak untuk dilanjutkan dengan memperhatikan dan 

membenahi berbagai kendala teknis yang selama ini menghambat kelancaran 

pembedayaan masyarakat. 

 

B. Saran-Saran 

 

Setelah menarik kesimpulan maka dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Untuk dapat meningkatkan pendapatan dan produktivitas kelompok masyarakat 

secara optimal, disarankan agar bantuan dana yang dikucurkan pada pelaku 

usaha produktif lebih besar lagi sehingga mereka dapat mengambangkan usaha 

secara lebih leluasa, karena bagaimanapun bantuan dana tersebut sifanya 

bergulir yang memungkinkan kelompok usaha lain pada saatnya juga mendapat 

giliran yang sama.  

2. Kepada aparat terkait disarankan untuk mengawasi perguliran dana ini secara 

ketat sehingga tidak ada kelompok masyarakat lain yang dirugikan akibat tidak 

mendapatkan giliran dalam mengelolah bantuan tersebut.  

3. Kepada aparat kecamatan sebagai penanggung jawab pada tingkat kecamatan 

disarankan untuk bersikap obyektif  dalam menentukan jenis usaha dan 

golongan yang berhak mendapatkan bantuan sehingga program ini tidak 

terkesan sebagai lahan KKN baru. 
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4. Kepada pemerintah daerah Kota Makassar disarankan untuk mengembangkan 

proyek percontohan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian bantuan 

dana bergulir yang berorientasi pada pengembangan usaha produktif . 

5. Hasil penelitian ini tidak menekankan kajian pada aspek pengawasan usaha dan 

peran serta pendamping dalam pengembangan usaha sehingga variabel tersebut 

tidak terukur kontribusinya. Kepada calon peneliti lain yang berminat mengkaji 

tentang kebijakan pengentasan kemiskinan terutama di perkotaan, disarankan 

untuk memperhatikan variabel tersebut sehingga memperkaya dan 

menyempurnakan hasil-hasil penelitian sebelumnya. 
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