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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Perekonomian merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan 

masyarakat baik di desa maupun di kota, karena ketika berbicara tentang ekonomi 

maka berkaitan erat dengan aspek lainnya dalam kehidupan manusia. Ekonomi 

berpengaruh pada tingkat pendidikan, kesejahteraan, keamanan, bahkan sampai 

keimanan manusia. Permasalahan ekonomi di Indonesia yang sampai saat ini belum 

terselesaikan adalah kemiskinan. Kemiskinan sampai saat ini masih menjadi 

masalah utama di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya 

pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat pendapatan yang rendah, 

dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Kemiskinan dapat menyebabkan manusia 

melakukan kesalahan seperi mencuri dan lain-lain, sehingga mempengaruhi pada 

tingkat keimanan manusia yaitu terjadinya kejahatan dan kriminalitas. (Bashith, 

2012). 

Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Barat, Pada 

Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per 

bulan di bawah garis kemiskinan) di Jawa Barat mengalami penurunan 

cukup signifikan yaitu sekitar 158,62 ribu jiwa dari 3.774,41 ribu jiwa (7,83 persen) 

pada September 2017 menjadi sebesar 3.615,79 ribu jiwa (7,45 persen) pada Maret 

2018. (https://jabar.bps.go.id/, 2018) 
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Angka statistik ini seakan mewakili suatu gejala kemiskinan yang dirasakan masyarakat 

kebanyakan mulai dari tumbuhnya busung lapar, rendahnya daya beli masyarakat menghadapi 

harga-harga kebutuhan yang menjulang, hingga susahnya mencari pekerjaan dan uang, 

meningkatnya jumlah orang miskin dan orang yang tak beruntung, sesungguhnya erat kaitannya 

dengan masalah struktur yang timpang dan kurang mendukung. Institusi-institusi utama dalam 

negara, pemerintah dan pemilik modal, gagal menjalankan fungsi idealnya mensejahterakan 

kehidupan bermasyarakat, masyarakat semakin tak berdaya mengakses sumber-sumber ekonomi. 

Selain masalah kemiskinan, pengangguran juga menjadi masalah penting di Indonesia 

yang belum terpecahkan hingga saat ini. Tingkat pengangguran di Indonesia yang masih tinggi, 

hal ini disebabkan oleh pendidikan yang rendah serta kualitas sumber daya manusia yang kurang 

mumpuni. Maka, perlu adanya pemberdayaan bagi masyarakat desa maupun masyarakat untuk 

lebih berdaya lagi, terutama dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. 

Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di desa Pasanggrahan, dapat 

dikatakan bahwa kondisi di desa Pasanggarahan bisa dikatakan tidak banyak warga nya yang 

kekurangan, jika dilihat dari bangunan fisiknya, rumah-rumah yang ada di desa Pasanggrahan 

hampir semuanya bangunan permanen hanya beberapa saja yang masih menggunakan rumah 

panggung. Dan jika dilihat dari pendapatan warga di desa Pasanggrahan sangatlah beragam, ada 

yang menengah keatas diantaranya yaitu yang berpendapatan perbulannya diatas 3 juta. Itu sudah 

termasuk laba bersih dari hasil menjual produk-produk UMKM. Dan jika dilihat dari mata 

pencaharian di desa Pasanggrahan juga beragam, diantaranya ada petani, pedagang, karyawan 

pabrik dan yang ikut UMKM itu sendiri. 
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Pengembangan ekonomi saat ini berbeda dengan zaman dahulu yang bersifat traadisinonal, 

masyarakat pada saat ini dituntut untuk kreatif dan inovatif. Kreativitas dan inovasi baru 

diperlukan untuk memenangkan persaingan dalam berbagai aktivitas ekonomi saat ini. 

Menurut ajaran Islam kaum muslimin adalah bersaudara seperti yang tertera di dalam ayat 

berikut : 

   

    

    

    

“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah 

hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat 

rahmat.” (Q.S Al Hujurat : 10)  

Menurut perspektif Islam kaum muslimin pada hakikatnya bersaudara dan harus saling 

tolong menolong. Oleh karena itu setiap manusia yang ekonomi nya tercukupi bahkan lebih maka 

hendaknya memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta membantu mereka agar dapat terlepas 

dari jerat kemiskinan. 

Pada sisi lain Rasulullah Muhammad SAW juga menggambarkan bahwa “Orang mukmin 

bagaikan satu tubuh yang satu, apabila salah satu anggotanya sakit, yang lain turut merasakan”. 

Hal ini menandakan bahwa setiap manusia itu bersaudara bila satu atau sebagian anggota 

masyarakatnya miskin, maka yang lain turut prihatin dan merasa berkewajiban untuk membantu 

mengentaskannya. 
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Globalisasi dan pengentasan kemiskinan yang merupakan agenda utama dari Millenium 

Development Goals (MDGs) menuntut pemerintah dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap 

penyelenggaraan pembangunan secara cepat dan tepat untuk meningkatkan perekonomian. 

Berlakunya otonomi daerah menimbulkan implikasi bagi daerah (kabupaten/kota) untuk 

mengeluarkan dan mengembangkan kemampuannya dalam memobilisasi serta mengelola 

produksi, alokasi dan distribusi berbagai sumberdaya yang dimilikinya menjadi produk unggulan 

yang memiliki keunggulan daya saing, baik untuk pasar lokal, regional, nasional bahkan 

internasional. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal tersebut, maka pemerintah 

daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan 

mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut. Strategi pengembangan wilayah 

yang bertumpu pada sumberdaya lokal ini dikenal sebagai konsep pengembangan ekonomi lokal. 

(Rahma, 2012) 

Pendekatan konsep pengembangan ekonomi lokal ini memberikan peluang kepada 

masyarakat untuk berperan dan berinisiatif dalam menentukan dan mengolah sumberdaya lokal, 

baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam untuk menciptakan mata rantai 

perekonomian. Pengembangan ekonomi yang bertumpu pada sumberdaya lokal seperti ini 

diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat lokal dan menciptakan lapangan kerja 

baru yang berdampak pada meningkatnya perekonomian lokal, sehingga mampu bersaing dengan 

wilayah disekitarnya untuk mengurangi adanya disparitas wilayah. 

Mengembangkan ekonomi lokal bisa dilakukan oleh siapa saja dan dimanapun. Bisa oleh 

laki-laki maupun perempuan dan di kota maupun di desa. Jika pada saat ini banyak yang 

berpendapat bahwa peningkatan ekonomi hanya bisa dilakukan oleh laki-laki karena laki-laki yang 

selama ini bekerja, itu sangatlah pemikiran yang kuno. Dan bisa kita rasakan bahwa saat ini wanita 
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juga ikut serta dalam ranah pembangunan, terutama pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan 

disinilah orang menyebutnya kesetaraan gender. 

Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku 

yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan 

laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki-namun kebudayaan 

menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam 

berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa. Kendati tuntutan ini bervariasi 

di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua 

kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan 

tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah 

sebuah kategori sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam 

masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau 

etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender-dalam bentuk 

kesenjangan dan perbedaan-dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu 

cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah 

secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial-ekonomi. 

Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan, di seluruh 

dunia. Ini adalah fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa 

ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada 

satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam 

hak-hak hukum, sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas 

sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan 

anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada 
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dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender 

merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. 

Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi 

kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender 

adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat 

(semua orang)-perempuan dan laki-laki-untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan 

meningkatkan taraf hidup mereka. 

Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender 

dalam jangka panjang. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki makna yang penting 

karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda 

pembangunan menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi Hak Asasi 

Manusia (HAM) dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua 

mau-pun muda. 

Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan 

perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Seperti yang tercantum didalam Al-Qur’an surat 

Al Maidah ayat 8; 

”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 

kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah : 8). 
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Saat ini, usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia, yang bersama-sama berkontribusi 

99 persen dari jumlah total perusahaan yang aktif di Indonesia, tidak kalah pentingnya. Mereka 

menyumbang sekitar 60 persen dari PDB Indonesia dan menciptakan lapangan kerja untuk hampir 

108 juta orang Indonesia. Ini berarti bahwa usaha mikro, kecil dan menengah merupakan tulang 

punggung perekonomian Indonesia. 

Dan ini yang menjadi fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, bahwa seperti 

yang sudah dipaparkan diatas mengenai pengembangan ekonomi lokal ini pun dapat dilakukan 

oleh perempuan. Seperti studi kasus yang peneliti ambil mengenai “Pengembangan Ekonomi 

Lokal Berbasis Pemberdayaan Perempuan” pemberdayaan ini berupa UMKM yang ada di Desa 

Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang ini mampu mendongkrak 

perekemonomian di Indonesia dengan memberdayakan perempuan melalui pemasaran produk-

produk lokal. 

B.  Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penulis mencoba 

mengidentifikasi permasalahan mengenai pengembagan ekonomi lokal berbasis pemberdayaan 

perempuan. beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam pembahasan tulisan ini adalah sebagai 

berikut; 

1. Bagaimana sumber daya lokal yang ada di Desa Pasanggrahan ? 

2. Bagaimana proses pembedayaan yang dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal 

berbasis pemberdayaan perempuan di Desa Pasanggarahan? 

3. Bagaimana hasil dari pemberdayaan yang dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal 

berbasis pemberdayaan perempuan di Desa Pasanggrahan? 

https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/pengangguran/item255
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C. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain; 

1. Untuk mengetahui sumber daya lokal yang ada di Desa Pasanggrahan 

2. Untuk mengetahui pembedayaan yang dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal 

berbasis pemberdayaan perempuan di Desa Pasanggarahan 

3. Untuk mengetahui hasil dari pemberdayaan yang dilakukan melalui pengembangan 

ekonomi lokal berbasis pemberdayaan perempuan di Desa Pasanggrahan 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Akademis 

Secara akademis diharapkan mampu menambah informasi dan wawasan yang lebih 

mendalam bagi para peniliti masalah sosial, khususnya bagi para pembaca agar lebih peka 

terhadap pengembangan ekonomi lokal. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan 

sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial bahwasanya dalam 

memecahkan masalah sosial termasuk dalam upaya memberdayakan masyarakat sekitar dapat 

dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal yang ada di wilayah tempat tinggal kita. Dan 

khususnya bagi mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam  yang akan berperan 

sebagai fasilitator dalam mewujudkan dakwah ahsanul amal bittathwir. 

2. Secara Teoritis 

Salah satu manfaat praktis nya yaitu sebagai media untuk mengaplikasikan ilmu 

dakwah dan ilmu pendukung lainnya yang pernah diperoleh selama duduk di bangku 

perkuliahan dalam dunia kerja yang sesungguhnya, sehingga peneliti mampu menjadikannya 

pengalaman yang berharga untuk dimasa yang akan mendatang. Hasil penelitian ini pun 
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diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya 

memberdayakan masyarakat sekitar melalui pengembangan ekonomi lokal berbasis 

pemberdayaan perempuan. 

E. Landasan Pemikiran 

1. Hasil Penelitian Sebelumnya 

Sejauh pemikiran dan pengamatan penulis, penelitian yang memfokuskan pada 

pembahasan pengembangan ekonomi lokal perbasis pemberdayaan perempuan (Studi Kasus 

Pelaku UMKM Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang). Dibawah ini 

beberapa hasil karya ilmiah yang serupa dengan apa yang dibahas oleh penulis, diantaranya; 

Pertama, jurnal yang berjudul “PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL SEBAGAI 

ALTERNATIF PROGRAM PEMBERDAYAAN” yang disusun oleh Yesi Fitriani, Santoso 

T, Raharjo dan Hery Wibowo. Dapat dilihat dari beberapa program pemberdayaan yang 

dijalankan selama ini, terutama oleh pemerintah pusat. Betapa banyak program pemberdayaan 

yang dijalankan namun berakhir dengan kegagalan. Atau pada kondisi lain, misi pemberdayaan 

yang diemban program-program tersebut justru bermuara pada semakin tidak berdayanya 

kelompok masyarakat yang seharusnya diberdayakan. Berpijak pada perspektif pembangunan 

kesejahteraan sosial, bahwa membangun dan memberdayakan masyarakat memerlukan 

pendekatan holistik yang mempertimbangkan isu-isu lokal dan global. Hal ini dilakukan agar 

program pemberdayaan masyarakat dapat berkelanjutan. 

Kedua, jurnal yang berjudul “STRATEGI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 

BERBASIS KOMODITAS SALAK DI KECAMATAN MADUKARA KABUPATEN 

BANJARNEGARA” yang disusun oleh Eka Dyah Wahyu Prasetyaningsih dan Widjonarko. 
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Hasil kajian menunjukkan bahwa di Kecamatan Madukara sudah mulai berkembang industri 

rumahan pengolahan salak, produk turunan salak mampu menghasilkan nilai tambahpada 

pendapatan petani sebesar 17-28%untuk 1 kuintal salak yang diolah apabila dikembangkan 

secara maksimal. Komoditas salak terbukti memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif 

sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Berdasarkan analisis tersebut maka 

rumusan startegi yang dapat dikembangkan di Kecamatan Madukara yaitu meningkatkan 

produksi dan kualitas salak, pembentukan lembaga riset, inovasi produk turunan salak, 

penguatan promosi penjualan, penguatan kapasitas lembaga penunjang, pengembangan 

teknologi, mobilisasi sumber dana, membangun forum kemitraan dengan pemda lain, serta 

pembentukan klaster industri salak sebagai strategi pendukung untuk menciptakan kegiatan 

ekonomi yang berkelanjutan. 

2. Landasan Teoritis 

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat 

secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling 

menghargai (Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, 2014). 

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/ kekuatan, proses, 

cara, perbuatan memberdayakan (Nasional, 2002) Pemberdayaan adalah upaya yang 

membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran 

akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. 

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif 

sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. 

Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada 
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perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap 

teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan. 

Pemberdayaan masyarakat kini mengalami penyempitan makna, dapat terlihat dari 

dominannya program-program pengembangan masyarakat (community development) yang 

bermatra usaha ekonomi produktif berskala mikro, seperti “warungisasi” (setiap kelompok 

sasaran atau warga binaan dilatih atau diberi modal agar dapat membuka warung) atau 

“kambingisasi” (pemberian kambing kepada kelompok miskin untuk dikelola secara 

kelompok) (Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, 2005). 

Pendapat diatas menjelaskan bahwa, kegiatan pemberdayaan selama ini hanya 

berorientasi lokal. Memang tidak ada yang salah dengan pendekatan secara lokal. Hanya saja 

tanpa dengan adanya perspektif holistik (luas) yang memadukan kegiatan-kegiatan lokal 

dengan analisis kelembagaan dan kebijakan sosial secara terintegrasi, pendekatan tidak akan 

berkelanjutan. 

Pendekatan secara holistik ini merupakan pendekatan dengan melihat aspek yang 

mempengaruhi secara keseluruhan (sistem sosial secara luas), misalnya mengenai 

pembangunan sosial, kebijakan sosial dan sistem sosial lainnya yang ada dalam masyarakat 

apakah telah mendukung dalam keberlangsungan program pemberdayaan masyarkat atau 

malah sebaliknya. 

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari 

kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan 

dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, 

khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan 
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dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), 

dalam arti bukan saja bebas mengeluarkan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas 

dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang 

memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang 

dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, Membangun Masyarakat 

Memberdayakan Rakyat, 2005). 

Maka dari itu, pemberdayaan adalah sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, 

pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan 

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

kemiskinan. Sedangkan, sebagai tujuan maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil 

yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki 

kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, 

mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan 

sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 

Mengenai pemberdayaan sejatinya memiliki makna dan aktifitas tersendiri yang 

bertujuan untuk memperoleh kondisi yang diharapkan, hal ini dikemukakan oleh Wilson 

(Sumaryadi, 2004) bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi 

merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri atas: 

a. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang 

merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah 
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dan memperbaiki maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak 

akan memperoleh perhatian, simpati, atau patisipasi masyarakat.  

b. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan dan atau 

hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti 

pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.  

c. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan 

pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.  

d. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan 

manfaat / perbaikannya.  

e. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan 

berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.  

f. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.  

g. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan 

baru. 

Salah satu aternatif untuk program pemberdayaan di bidang ekonomi adalah 

pengembangan ekonomi lokal, sebetulnya program dibidang ekonomi ini telah dilakukan oleh 

beberapa pihak pemerintah maupun swasta. Namun, program pengembangan ekonomi lokal 

ini masih belum banyak dilakukan dan bahkan belum optimal. 

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses di mana pemerintah lokal dan 

organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha 

untuk menciptakan lapangan pekerjaan. (Rahma, 2012) 
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Dari sisi masyarakat, Pengembangan Ekonomi Lokal diartikan sebagai upaya untuk 

membebaskan masyarakat dari semua keterbatasan yang menghambat usahanya guna 

membangun kesejahteraannya. Kesejahteraan tersebut dapat diartikan secara khusus sebagai 

jaminan keselamatan bagi adat istiadat dan agamanya, bagi usahanya, dan bagi harga dirinya 

sebagai manusia. Semua jaminan tersebut tidak dapat diperoleh dari luar sistem masyarakat 

karena tidak berkelanjutan, dan oleh karena itu harus diupayakan dari sistem masarakat itu 

sendiri yang kerap kali disebut kemandirian. 

Pengembangan ekonomi lokal pada dasarnya merupakan suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dengan membentuk 

kemitraan bersama pihak swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang 

kegiatan ekonomi wilayah, dengan tujuan meningkatkan jumlah dan bermacam bentuk 

lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat setempat. Dalam pengembangannya, pemerintah 

dan masyarakat dituntut untuk menuangkan ide terhadap pengembangan yang akan dilakukan. 

Pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi 

dalam suatu wilayah dengan bertumpukan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai 

lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen 

kelembagaan (capacity of institutions) maupun asset pengalaman. 

Pengembangan ekonomi lokal erat kaitannya dengan pemberdayaan sumberdaya 

manusianya, lembaganya dan lingkungan sekitarnya. Untuk mengembangkan ekonomi lokal 

tidak cukup hanya dengan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya, tetapi juga 

diperlukan adanya lembaga yang terlatih untuk mengelola sumberdaya manusia yang sudah 
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maju, dan memerlukan lingkungan yang kondusif untuk memungkinkan lembaga ekonomi 

lokal tersebut berkembang. 

Maka jika dilihat program pemberdayaan melalui dengan pengembangan ekonomi 

lokal, serta didukung dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan 

manajemen kelembagaan (capacity of institutions) akan membuat program pemberdayaan 

cukup berhasil. 

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu cara strategis untuk meningkatkan 

potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan baik dalam peran domestik maupun 

peran publik. Sehingga posisi perempuan di masyarakat akan membaik ketika perempuan 

mampu mandiri dan bisa menguasai berbagai keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. 

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas 

hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh 

bidang atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan menjadi cita-cita semua orang. 

Namun, untuk mengetahui keberhasilan sebagai sebuah proses, dapat dilihat dari indikator 

pencapaian keberhasilannya (Suharto, 2003) 

Adapun indikator pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut; 

a. Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh 

pendidikan semaksimal mungkin 

b. Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha 

memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka 
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c. Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan 

demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karir 

sebagaimana halnya laki-laki 

d. Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan 

pemerintah 

e. Peningkatan keterlibatan aktifis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan 

terhadap perempuan. 

Pemberdayaan perempuan seringkali digunakan dalam konteks kemampuan 

meningkatkan ekonomi (pemenuhan kebutuhan praktis) individu, yang merupakan prasyarat 

pemberdayaan. Selain itu juga pemberdayaan merupakan konsep yang mengandung makna 

perjuangan bagi mereka yang terlibat perjuangan tersebut, yaitu perjuangan wanita. Upaya-

upaya pemberdayaan ekonomi dilakukan dalam berbagai aspek. Menurut Roesmidi dan Riza 

(R, 2006), ada lima upaya pemberdayaan perempuan, yaitu; 

a. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan. Pemberdayaan harus dimulai dari diri 

kita maisng-masing, pendidikan merupakan faktor kunci yang ditunjang dan dilengkapi 

oleh pemberdayaan psikologi, budaya, ekonomi dan politik. Pendidikan juga merupakan 

kunci pemberdayaan masyarakat baik pria maupun wanita, karena pendidikan 

meningkatkan pendapatan, kesehatan dan produktivitas. 

b. Pemberdayaan perempuan melalui ekonomi. Penting bagi wanita untuk mempunyai 

penghasilan sendiri yang memungkinkan baginya untuk mengatur dan mengontrol 

masalah keuangannya sendiri. Akan tetapi, tidak semua wanita memasuki lapangan 

pekerjaan semata untuk memperkaya diri, melainkan untuk kerja sosial atau aktualisasi 

pengembangan diri. 
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c. Pemberdayaan perempuan melalui psikologi. Pemberdayaan didasarkan atas kerjasama 

untuk mencapai tujuan bersama dengan hubungan timbal balik yang saling 

memberdayakan antara pria dan wanita. Pemberdayaan psikologi mengandung makna 

saling menghormati dan menghargai, bukan saja dalam hal apa yang dilakukan masing-

masing, tetapi juga sebagai manusia dan apa yang menjadi pilihan-pilihan hidupnya. 

d. Pemberdayaan perempuan melalui sosial budaya. Upaya mewujudkan keluarga sehat 

dan sejahtera menjadi tanggung jawab bersama, baik ibu atau pun ayah. Dalam 

kehidupan keluarga dilakukan pembagian tugas sebagaimana lazimnya menurut gender 

dan usia, seperti urusan domestik, lingkungan kerja, politik, dan lain-lain. Pemberdayaan 

perempuan mengandung arti dan nuansa yang berbeda, pemberdayaan dapat dikaitkan 

dengan mobilisasi wanita, seperti dalam hal perencanaan dan hak milik. 

e. Pemberdayaan perempuan melalui politik. Kepemimpinan dalam konteks pemberdayaan 

politik adalah kedudukan berkuasa dan berwenang untuk mengambil keputusan yang 

mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan banyak orang dalam masyarakat. Dalam proses 

pemberdayaan politik seorang pemimpin, khususnya wanita perlu memiliki bekal 

kepemimpinan. Dengan cara memposisikan dirinya di tengah-tengah, artinya mereka 

tidak berada di puncak (top management) tetapi berada di pusat kekuasaan (strategic 

positions). 

Pemberdayaan perempuan dipedesaan merupakan salah satu upaya untuk 

menghapuskan kesenjangan sosial terhadap kaum perempuan, agar perempuan menjadi 

mandiri dan dapat meningkatkan ekonomi, terutama dalam upaya mengembangkan ekonomi 

lokal. 
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3. Kerangka Konseptual 

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari 

kata ‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan 

dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, 

khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan 

dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), 

dalam arti bukan saja bebas mengeluarkan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas 

dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang 

memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang 

dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, Membangun Masyarakat 

Memberdayakan Rakyat, 2005). 
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F. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian ini penulis lakukan di Desa Pasanggarahan Kecamatan Kasomalang, 

Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena jaraknya yang tidak terlalu jauh 

dengan tempat tinggal peneliti, peneliti hanya butuh waktu sekitar satu sampai dua jam untuk 

sampai ke lokasi penelitian. Dan di lokasi ini pun terdapat pengembangan ekonomi lokal 

berbasis perempuan yang menarik di teliti karena studi kasus ini sangat berhubungan dengan 

bidang studi peneliti yaitu pengembangan masyarakat Islam. 

2. Metode Penelitian 

Dalam penelitian yang dilakukan di desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang 

Kabupaten Subang ini menggunakan pendekatan analisis desktiptif kualitatif karena data yang 

dikumpulkan merupakan data empiris dilapangan yang mendeskripsikan mengenai kegiatan 

pemberdayaan yang dilakukan dalam upaya mengembangkan ekonomi lokal berbasis 

pemberdayaan perempuan di Desa Pasanggrahan Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, 

Jawa Barat. 

Metode penelitian yaitu aktifitas ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Empat kunci utama dalam pelaksanaan penelitian adalah; (1) cara ilmiah, 

(2) data, (3) tujuan, (4) kegiatan. Cara ilmiah berarti rasional, empiris, dan sistematis. Rasional 

berarti masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti dapat diamati 

oleh indera manusia. Sistematis, artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu 

menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Penelitian atau research dapat 

didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran 

suatu pengetahuan. Usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. 
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Pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk research disebut metodologi 

research. Metodologi research memberikan garis-garis yang sangat cermat dan mengajukan 

syarat-syarat yang sangat keras. Maksudnya untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai 

dari suatu research dapat mempunyai harga ilmiah yang setinggi mungkin. 

3. Jenis Data 

Jenis penelitian yang dilakukan di desa Pasanggrahan ini menggunakan analisis 

deskriptif. Penelitian deskriptif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan 

fakta yang sudah ada dan mendeskkripsikan sesuai fenomena. Menurut Lexy. J. Moleong, 

penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan 

angka-angka. Hal ini dikarenakan penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang 

dikumpulkan berpeluang menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Meleong, 1998). 

4. Sumber Data 

Sarwono (Sarwono, 2006) menjelaskan pembagian dan menurut jenisnya ada dua, 

yaitu; 

1. Sumber Data Primer 

Adalah data yang diambil secara langsung dari sumber primer, dengan cara 

melakukan wawancara dan observasi. Data yang diambil secara langsung dari sumber 

primer, dengan cara melakukan wawancara dan observasi. Data primer ini berupa fakta 

atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian 

sehingga diharapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari pelaku 

UMKM Desa Pasanggarahan Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang, Jawa Barat. 

2. Sumber Data Sekunder 
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Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari literatur, dokumen, catatan-

catatan yang menyebutkan pokok permasalahan dan kemudian dijadikan sebagai landasan 

yang bersifat teoritis. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Pengamatan dan pencatatan peristiwa terhadap objek di lokasi penelitian dilakukan 

tanpa harus berkomunikasi dengan narasumber. Peneliti dapat melihat langsung kenyataan 

di lapangan seperti kegiatan administratif yang berkaitan dengan kegiatan bemberdayaan 

masyarakat dan situasi lingkungan di Desa Pasanggarahan Kecamatan Kasomalang 

Kabupaten Subang, Jawa Barat. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman 

wawancara maupun secara bebas. Penulis melakukan wawancara secara lisan kepada 

narasumber guna mendapatkan keterangan yang diperlukan. Teknik wawancara yang 

digunakan adalah formal (terstruktur, resmi) dan informal. Adapun narasumber yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan masalah yang 

diteliti. Wawancara yang digunakan pun berupa wawancara terbuka. Wawancara ini 

dilakukan guna memperoleh data pendukung penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan dengan 

proses tanya jawab dengan pelaku UMKM dan masyarakat sekitar Desa Pasanggarahan 

Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang, Jawa Barat dan tersebut untuk memperoleh 

data atau kejelasan suatu hal secara empiris yang sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. 
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c. Studi Dokumen 

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan di Desa Pasanggrahan yaitu 

dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh 

narasumber yaitu Kang Indra selaku fasilitator pemberdayaan di Desa Pasanggrahan. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian yang dilakukan di desa Pasanggrahan ini  menggunakan metode 

analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya 

hubungan antar variabel yang sedang diteliti (Sarwono, 2006). Analisis data kualitatif 

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan 

oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata. Tujuan analisis kualitatif 

adalah untuk mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk 

menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. 

7. Rencana Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 

Bulan/2019 

Jan Feb Mar Apr Mei 

1. Tahap persiapan penelitian      

 

a. Penyusunan dan 

pengajuan judul 

     

 b. Pengajuan proposal      

 c. Perijinan penelitian      
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2. Tahap pelaksanaan      

 a. Pengumpulan data      

 b. Analisis data      

3.  Tahap penyususnan laporan      

 


