
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Negeri Sarawak adalah merupakan salah satu bagian atau dikenal sebagai 

salah satu negeri dari negara Malaysia dan merupakan negeri terkaya kedua di 

Malaysia yang mempunyai pelbagai ragam sumber daya alam yang menjadi 

sumber perokonomian utama di Sarawak sejak awal penempatannya terutama 

sumber daya alam seperti minyak dan gas, kayu, dan minyak sawit
1
. 

Sarawak juga mempunyai kawasan yang sangat luas dengan perkiraan 

sebesar 40,000 km
2 

yaitu kurang lebih sekitar 32% dari kawasan Sarawak 

sesuai untuk perkembangan ekonomi dari segi pertanian. Aktivitas pertanian 

yang komersial di Sarawak meliputi penanaman sagu dan lada hitam selain 

dari penanaman kelapa sawit. Namun, tidak semua dari keluasan tersebut 

digunakan untuk penenaman tanaman kekal dan selebihnya masih dalam 

perencanaan untuk penanaman tanaman padi. 

Selain itu juga, Sarawak mempunyai sumber ekonomi lain selain dari 

sumber daya alam seperti sektor industri pabrik elektronik dan bioteknologi. 

Mulai awal tahun 1980-an, Sarawak telah mulai mengembangkan 

perekonomian mereka ke arah sektor perindustrian dan teknologi. Sehingga 

                                                             
1 https://ms.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Sarawak, diakses pada tanggal 24 Juni 2019, pada pukul 

10.46 pagi 

https://ms.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Sarawak


2 
 

 

kini, perkembangan tersebut berhasil dalam mengembangkan ekonomi 

Sarawak justeru telah memainkan peranan penting dalam membentuk 

perekonomian Sarawak
2
. 

Sarawak pada awalnya terbagi kepada sembilan bahagian (division) 

administratif. Pada tahun 2002, Sarawak menambah dua lagi division yaitu 

bahagian Mukah dan bahagian Betong. Kemudian pada tahun 2015, division 

Serian ditambah menjadi salah satu division di  Sarawak menjadikan jumlah 

keseluruhan division Sarawak sebanyak 12 division. Salah satu dari kesemua 

division tersebut adalah Sibu.
3
 

Sibu adalah merupakan division ketiga di Sarawak yang diangkat oleh 

Raja Putih, Charles Brooke pada tahun 1841 dan merupakan kota atau bandar 

ketiga terbesar di Sarawak setelah bandar Kuching dan Miri. Berdasarkan 

sejarah, Sibu telah lama menjalankan aktivitas perdagangan serta ekspor dan 

impor yakni sejak lebih dari 100 tahun yang lalu
4
 dan hingga sekarang 

berperan sebagai pusat perniagaan, perdagangan, dan pengeluar kayu yang 

utama
5
. 

Sibu juga merupakan salah satu bandar yang ada di Sarawak yang 

mempunyai kegiatan ekonomi perindustrian dari bidang pemprosesan dan 

ekspor kayu serta pembangunan kapal baja (wikipedia, 2019). Sejak dari 

zaman awalnya, perindustrian pemprosesan dan ekspor kayu serta 

                                                             
2 Ibid 
3 https://ms.wikipedia.org/wiki/Bahagian_di_Sarawak, diakses pada 24 Juni 2019, pada pukul 

11.32 pagi 
4 https://id.wikipedia.org/wiki/Sibu, diakses pada 24 Juni 2019, pada pukul 11.43 pagi 
5 https://iloveborneo.my/cerita-menarik-dari-borneo/asal-usul-sejarah-bandar-sibu-yang-anda-

perlu-ketahui/, diakses pada 24 Juni 2019, pada pukul 11.44 pagi 

https://ms.wikipedia.org/wiki/Bahagian_di_Sarawak
https://id.wikipedia.org/wiki/Sibu
https://iloveborneo.my/cerita-menarik-dari-borneo/asal-usul-sejarah-bandar-sibu-yang-anda-perlu-ketahui/
https://iloveborneo.my/cerita-menarik-dari-borneo/asal-usul-sejarah-bandar-sibu-yang-anda-perlu-ketahui/
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pembangunan kapal baja di Sibu menjadi kekuatan pendorong ekonomi yang 

utama di Sibu setelah perkebunan karet yang terpaksa dihentikan karena 

undang-undang darurat yang dinyatakan oleh pemerintah bagian Sibu 

disebabkan oleh Pemberontakan Komunis Sarawak pada 1970-an. Pada ketika 

itu, masyarakat mayoritasnya hanya bekerja sebagai buruh di pabrik-pabrik 

kayu dan pabrik kapal baja. Sebagiannya lagi hanya sebagai petani biasa. 

Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai sadar akan kepentingan 

untuk memberdaya ekonomi mereka. Masyarakat mulai berusaha untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan dan ekonomi mereka dengan membangun 

usaha-usaha sendiri dan membuka perusahaan sendiri untuk memberdaya 

ekonomi mereka. Waktu ke waktu banyak masyarakat sudah mulai membuka 

perusahaan sendiri baik secara mikro maupun secara makro dan malah 

sebagiannya sudah bisa bersaing secara global. 

Pentingnya usaha pemberdayaan adalah karena pemberdayaan 

memfokuskan pada sebuah usaha dan proses dimana individu maupun 

kelompok, komunitas, atau masyarakat berusaha untuk menguatkan serta 

merubah kesimbangan kekuasaan dalam segi politik, sosial, maupun ekonomi 

yang ada dilingkungan mereka (Putera, 2007). Selain itu juga, jika dilihat dari 

pengertian pemberdayaan secara etimologis bahwa pemberdayaan penting 

sebagai sebuah proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan 

baik untuk individu maupun kelompok atau masyarakat serta sebuah proses 
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untuk memberi daya, kekuatan atau kemampuan kepada pihak yang belum 

berdaya dari pihak yang sudah dan memiliki daya
6
. 

Adapun urgensi dari proses pemberdayaan ini adalah mencipta serta 

membentuk sebuah proses yang melibatkan kerja sama antara klien dan 

pelaksana kerja-kerja pemberdayaan secara bersama yang bersifat memberi 

keuntungan yang sama kepada kedua pihak. Selain itu, klien atau pihak yang 

kurang berdaya berperan sebagai pihak yang berusaha untuk mendapatkan 

kemampuan dalam mendapatkan penghasilan manakala pihak pelaksana kerja 

berperan dalam memberi kemampuan dan kekuatan kepada klien serta 

memberikan jalan ke sumber penghasil dan memberikan kesempatan kepada 

klien. 

Seterusnya adalah proses pemberdayaan tidak hanya sekedar mengubah 

individu atau masyarakat sebagai subjek dari objek, namun juga melibatkan 

perubahan dari aparat pemerintah. Melihat dari konteks pemberdayaan 

masyarakat, dalam proses pemberdayaan peran aparat pemerintah harus lebih 

mengarah sebagai alat pelayanan masyarakat. Hal tersebut karena proses 

pemberdayaan ini adalah sebuah proses yang akan mewujudkan sebuah 

suasana yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang dan berdaya. 

Oleh karena itu, aparat pemerintah harus lebih berperan sebagai alat pelayanan 

kepada masyarakat dan bukan alat pelayanan kepada pemerintah
7
. 

Urgensi lainnya adalah, proses pemberdayaan penting sebagai sebuah 

kegiatan, usaha, dan proses untuk memperkuat keberdayaan dan kekuasaan 

                                                             
6 Roni Ekha Putera, “Analisis Terhadap Program-Program Penanggulangan Kemiskinan dan 

Pemberdayaan Masyarakat Indonesia”, DEMOKRASI, Vol. VI, No. 1, 2007 
7 Ibid 
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individu-individu yang lemah seperti mengalami masalah kemiskinan serta 

kelompok lemah dalam masyarakat. Ianya juga penting sebagai indikator 

dalam berhasilnya sebuah pemberdayaan dimana proses pemberdayaan 

menuntut kepada hasil yang ingin dicapai yaitu mencapai sebagai individu dan 

masyarakat yang berdaya, berkuasa, dan berkemampuan dalam 

mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi fisik, 

sosial, dan ekonomi
8
.   

Berdasar urgensi dari proses pemberdayaan tersebut,kini semakin banyak 

diantara masyarakat-masyarakat di Sibu telah berusaha untuk memberdaya 

ekonomi mereka dengan pelbagai cara seperti dengan membuka perusahaan 

kecil seperti membuka warung-warung, restoran, toko-toko berjenama dan 

sebagainya, dan tidak kurang juga yang membuka perusahaan dan 

perindustrian pabrik-pabrik seperti pabrik makanan, minuman, tekstil, dan 

sebagainya. Hal yang sedemikian adalah merupakan bentuk dari usaha-usaha 

dalam memberdayakan ekonomi mereka. 

 Sejak dari itu, melihat dari potensi-potensi yang ada dikalangan 

masyarakat dalam bidang perniagaan, perusahaan dan kewirausahaan, aparat 

pemerintah  Sarawak mulai mendukung setiap usaha masyarakat untuk 

memberdayakan ekonomi mereka dan mulai membangun banyak lembaga-

lembaga yang berperan sebagai alat pelayanan kepada masyarakat dan 

bertanggungjawab dalam membantu masyarakat untuk mengembangkan 

                                                             
8 Ira Zachra Nurullah, Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melaui Kelompok Usaha 

Bersama Motekar Pengrajinan Anyaman Bilik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung, Sarjana Sosial, Pengembangan Masyarakat Islam. Bandung, 2017 
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ekonomi masyarakat baik dari segi keuangan, pelatihan, kursus dan 

sebagainya. 

Lembaga-lembaga yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat di Sarawak khususnya di Sibu antara lainnya adalah seperti Majlis 

Amanah Rakyat (MARA) dan Perbadanan Pengembangan Ekonomi Sarawak 

(SEDC). Kedua-dua lembaga tersebut merupakan lembaga yang dibentuk oleh 

pemerintah sebagai lembaga yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi 

masyarakat. substansi dari kedua lembaga tersebut adalah membantu 

masyarakat dalam bidang perniagaan dan keusahaan. 

Sebagai contoh, Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak (SEDC) 

ditubuhkan bertujuan untuk menjalankan program-program dan skim-skim 

dalam membangun dan mengembangkan usahawan tempatan dalam bidang 

perniagaan, perindustrian, dan kewirausahaan. Skim-skim yang dimaksudkan 

adalah merupakan bantuan keuangan kepada para usahawan baik digunakan 

sebagai modal perniagaan dan sebagainya seperti Skim Pinjaman untuk 

Industri Skala Kecil dan Sederhana (SPIKS) dan Skim Pinjaman Usahawan 

Desa Pelbagai (PELBAGAI)
9
. 

Selain itu, SEDC Sibu juga berfungsi sebagai agensi amanah (Trust 

Agency), membangun projek-projek khusus untuk kerajaan bagi meningkatkan 

kualitas dan taraf kehidupan masyarakat Sarawak, serta membangun pelaburan 

dan mengurus projek-projek komersial baik secara persendirian atau 

usahasama. 

                                                             
9 https://sedc.com.my/index.php/ms/2016-04-12-07-33-36/2016-04-12-07-34-33/2016-04-12-07-

47-56/bantuan-kewangan, diakses pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 01:09 pm 

https://sedc.com.my/index.php/ms/2016-04-12-07-33-36/2016-04-12-07-34-33/2016-04-12-07-47-56/bantuan-kewangan
https://sedc.com.my/index.php/ms/2016-04-12-07-33-36/2016-04-12-07-34-33/2016-04-12-07-47-56/bantuan-kewangan
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Program-program yang ditawarkan oleh SEDC adalah Program 

Pembangunan Usahawan dan Latihan dan Kursus
10

. Program Pembangunan 

Usahawan merupakan bagian dari program yang dibentuk bertujuan untuk 

merealisasikan objektif-objektif Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian 

Bumiputera (MPPB) yakni antaranya adalah untuk membangun usahawan 

Bumiputera mikro, kecil, dan sederhana yang sukses dan berdaya saing serta 

menyediakan sistem penyampaian perkhidmatan pelanggan dan sokongan 

yang mudah dan berkesan untuk semua program pembagunan usahawan 

dalam membangun dan mengembangkan lebih banyak usahawan Bumiputera 

dalam bidang perniagaan dan perindustrian. 

Selain dari Program Pembangunan Usahawan, SEDC juga menawarkan 

Latihan dan Kursus
11

. Program Latihan dan Kursus ini dibentuk bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan terkait kewirausahaan, memupuk budaya 

kewirausahaan di kalangan masyarakat yang berpartisipasi, serta 

membolehkan masyarakat yang berpartisipasi membuat penilaian untuk 

menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan perindustrian. 

Antara  bentuk latihan yang disediakan adalah Asas Keusahawanan, 

Penyediaan Rancangan Perniagaan, Pengurusan Perniagaan, Keuangan, 

Pemasaran, dan Seminar Motivasi Perniagaan. Selain itu, antara kursus-kursus 

yang ditawarkan adalah Kursus Pengurusan Keuangan, Kursus Motivasi dan 

Asa Keusahawanan, Program Usahawan Mudam (PUM), dan lain-lain. 

                                                             
10 https://sedc.com.my/index.php/ms/2016-04-12-07-33-36/2016-04-12-07-34-33/2016-04-12-07-

47-56/program, diakses pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 9:26 am 
11 https://sedc.com.my/index.php/ms/2016-04-12-07-33-36/2016-04-12-07-34-33/2016-04-12-07-

47-56/latihan-dan-kursus, diakses pada tanggal 21 Februari 2019, pukul 9:37 am 

https://sedc.com.my/index.php/ms/2016-04-12-07-33-36/2016-04-12-07-34-33/2016-04-12-07-47-56/program
https://sedc.com.my/index.php/ms/2016-04-12-07-33-36/2016-04-12-07-34-33/2016-04-12-07-47-56/program
https://sedc.com.my/index.php/ms/2016-04-12-07-33-36/2016-04-12-07-34-33/2016-04-12-07-47-56/latihan-dan-kursus
https://sedc.com.my/index.php/ms/2016-04-12-07-33-36/2016-04-12-07-34-33/2016-04-12-07-47-56/latihan-dan-kursus
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Berdasarkan penjelasan singkat hasil dari pengamatan penulis terhadap 

Perbadanan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sarawak (SEDC) sebagai 

lembaga yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, penulis 

merasa tertarik untuk mengangkat perkara tersebut menjadi sebuah skripsi dan 

melakukan penelitian dengan judul “Peranan Perbadanan Pembangunan 

Ekonomi Sarawak (SEDC) Sibu Dalam Pemberdayaan Ekonomi 

Masyarakat Sibu (Studi Deskriptif Perbadanan Pembangunan Ekonomi 

Sarawak (SEDC), No. 40, Tingkat 1, Lot 2852, Jalan Intan, Jalan Tun 

Abang Haji Openg, 96000 Sibu, Sarawak, Malaysia.)”. 

1.2.Fokus Penelitian 

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di latar belakang seperti yang 

diatas, fokus penelitian ini adalah bagaimana peranan Perbadanan 

Pembangunan Ekonomi Sarawak (SEDC) Sibu dalam usaha pemberdayaan 

ekonomi masyarakat Islam di Sibu. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang 

menyangkut tentang peranan Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak 

(SEDC) Sibu dalam usaha tersebut adalah: 

1. Bagaimana bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yang ditawarkan oleh SEDC Sibu terhadap masyarakat 

Sibu? 

2. Bagaimana realisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat 

yang dilakukan oleh SEDC Sibu? 

3. Bagaimana perubahan dan hasil yang dicapai oleh SEDC Sibu 

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Sibu? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah dinyatakan diatas, adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui bagaimana bentuk-bentuk program pemberdayaan 

ekonomi masyarakat yang ditawarkan oleh SEDC Sibu terhadap 

masyarakat Sibu. 

2. Mengetahui bagaimana realisasi program pemberdayaan ekonomi 

masyarakat yang dilakukan oleh SEDC Sibu. 

3. Mengetahui bagaimana perubahan dan hasil yang dicapai oleh 

SEDC Sibu dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Sibu. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan bukan hanya sekadar untuk memperoleh gelar 

sarjana, namun terdapat beberapa kegunaan lain yang muncul baik secara 

akademis maupun secara praktis. Pertama, secara akademis penelitian ini 

berpotensi sebagai pengembangan ilmu khususnya berkaitan dengan jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam oleh karena penelitian ini berfokus pada 

peranan dalam proses, strategi dan upaya yang dilakukan oleh Perbadanan 

Pembangunan Ekonomi Sarawak (SEDC) Sibu dalam mengembangkan dan 

memberdayakan ekonomi masyarakat Islam Sibu. 

Adapun secara praktis, penelitian ini bisa menjadi rujukan atau referensi 

untuk SEDC Sibu dalam meningkatkan lagi strategi dan upaya yang telah 

sedia ada serta melakukan perubahan serta inovasi terhadap strategi dan upaya 
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yang sudah ada demi kesuksesan dan keberhasilan yang optimal dan 

maksimal.  

1.5. Landasan Pemikiran 

Sebagai landasan dalam melaksanakan penelitian ini, penulis telah 

melakukan tinjauan pustaka terhadap pelbagai sumber untuk mendapatkan 

informasi, data awal, teori, maupun konsep yang bersangkutan dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan. 

a. Hasil penelitian sebelumnya 

1. Skripsi Desi Wasilah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung, Tahun 2017, yang berjudul “Efektifitas 

Modal Usaha Kelompok Pemberdayaan Perempuan Kepala 

Keluarga (PEKKA) Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga 

(Penelitian di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung). 

Skripsi ini menganalisis tentang efektifitas modal usaha yang 

diberikan oleh aparat pemerintah kepada kelompok Pemberdayaan 

Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Inti dari analisis penelitian 

ini adalah bagaimana efektifitas modal usaha yang diberikan 

kepada PEKKA, bagaimana peningkatan ekonomi keluarga, serta 

bagaimana pengaruh modal usaha tersebut kepada penigkatan 

ekonomi keluarga. Hasil dari analisis penelitian ini adalah secara 

keseluruhannya kedua efektifitas modal usaha dan peningkatan 

ekonomi keluarga berada dalam kategori yang baik serta pengaruh 
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antara efektifitas modal usaha tersebut terhadap peningkatan 

ekonomi keluarga adalah sangat kuat.    

2. Skripsi Darussalam Suhendrip, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, 

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 

2018, yang berjudul “Peran Pondok Pesantren Al-Ittihad Dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Deskriptif 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Pondok 

Pesantren Al-Ittihad Kec. Karangtengah, Kab. Bandung)”. 

Skripsi ini membahas tentang bagaimana peran Pondok Pesantren 

Al-Ittihad dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, bagaimana 

kebijakan yang telah dilakukan, dan bagaimana dampaknya 

terhadap masyarakat sekitar setelah dilakukan pemberdayaan 

ekonomi oleh Pondok Pesantren Al-Ittihad. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi dan 

kemandirian masyarakat sekitar meningkat setelah adanya upaya 

pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh Pondok Pesantren Al-

Ittihad. 

3. Skripsi Budi Sihabuddin, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam 

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2018, yang berjudul 

“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat 
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(Penelitian Di Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan 

Babakan Ciparay, Kota Bandung)”. Skripsi ini menjelaskan 

tentang program-program yang dilaksanakan oleh LPM di 

Margahayu Utara, bagaimana proses dalam pelaksanaan program-

program tersebut, serta bagai hasil dari pelaksanaan program-

program yang telah dilaksanakan oleh LPM di Margahayu Utara. 

Hasil dari penelitian ini mendapatkan bahwa terdapat pelbagai 

program yang dijalankan oleh LPM dalam meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi masyarakat seperti peminjaman modal 

usaha dari LPM, pelatihan kewirausahaan, dan adanya koperasi 

simpan pinjam. Secara tidak langsung, melalui program-program 

yang telah dilaksanakan oleh LPM, masyarakat mulai sadar akan 

kepentingan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar bisa 

menjadikan hidup mereka lebih baik dan berkualitas. 

4. Skripsi Viska Nurul, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung, Tahun 2018, yang berjudul “Peran 

Koperasi Wanita “Binangkit” Dalam Memberdayakan 

Ekonomi Wanita (Studi Pada Koperasi “Binangkit” Kel. 

Tegalmunjul Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta). Skripsi ini 

menbahas tentang apa saja program-program koperasi wanita yang 

dilakukan oleh kopwan “Binangkit” dalam memberdayakan 

ekonomi wanita, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan, serta 
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sejauh mana tingkat keberhasilan kopwan “Binangkit” dalam 

memberdayakan ekonomi wanita. Hasilnya, terdapat peningkatan 

dalam tingkat perekonomian wanita di Kel. Tegalmunjul dan 

meningkatnya taraf kesejahteraan sosial serta kualitas sumber daya 

manusia. 

b. Landasan teori 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa teori yang bersangkutan. 

Teori-teori ini yang akan menjadi landasan dan sebagai referensi dalam 

menjalankan penelitian ini. Teori-teori yang menjadi landasan penelitian 

ini adalah antara lainya sebagai yang berikut: 

1. Peranan 

Peranan atau role adalah sama halnya dengan kedudukan 

(status) namun peranan adalah aspek dinamis darinya. Seseorang 

bisa dikatakan telah menjalankan peranannya apabila dia 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya 

(Soekanto, 2013). Berdasarkan penyataan diatas, peranan dan 

kedudukan mempunyai makna yang berbeda namun keduanya 

tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Menurut 

Soekanto, peranan mungkin mencakup tiga hal (Soekanto, 2013), 

yaitu: 

a. Pernanan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan 

posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan 

dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan 
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yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. 

b. Peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai 

organisasi. 

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu 

yang penting bagi struktur sosial masyarakat. 

Menurut Abdulsyani (Suhendrip, 2018) peranan merupakan 

suatu bentuk perbuatan seseorang dalam menjalankan hak dan 

kewajiban dengan cara yang tertentu sesuai dengan kedudukan 

yang dimiliki olehnya.  

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas, secara ringkasnya 

peran dan peranan dapat diartikan menjadi dua definisi yang 

berbeda dari aspek bentuk istilahnya. Peran adalah serangkaian 

rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari 

pemegang kedudukan yang tertentu. Peranan pula bisa diartikan 

sebagai tugas, wewenang, perilaku seseorang yang berada pada 

suatu lembaga atau orang yang memiliki kedudukan tertentu 

dimasyarakat yang akan sangat berpengaruh pada suatu kegiatan 

(Silvianti, 2017). 

2. Pemberdayaan 
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Pemberdayaan adalah berasal dari kata “daya” yang berarti 

kemampuan atau kekuatan. Kata “daya” yang ada dalam kata 

pemberdayaan ini diberikan awalan ber- menjadi “berdaya” yang 

bermaksud memiliki atau mempunyai daya. Kemudian kata 

“berdaya” tersebut ditambah awalan per- dengan mendapatkan 

sisipan –m- dan akhiran –an- yang akhirnya membentuk kata 

“pemberdayaan” berubah makna menjadi membuat sesuatu 

menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan 

(Nurullah, 2017). 

Berdasarkan pengertian tersebut, secara sederhana 

pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang 

melibatkan usaha untuk berdaya dan berkemampuan, atau sebuah 

proses untuk mendapatkan kemampuan, kekuatan, dan daya, dan 

atau sebuah proses yang memberi kemampuan, kekuatan, dan daya 

kepada pihak yang kurang atau belum berdaya dari pihak yang 

sudah dan memiliki kemampuan, kekuatan, dan berdaya. 

Konsep pemberdayaan jika dimaknai dari bahasa Inggris 

“empowerment” berasal dari kata „power‟ yang bermaksud kuasa 

atau daya (Suharto, 2005). Berdasarkan istilah tersebut 

pemberdayaan adalah sebuah bentuk konsep yang mengutamakan 

dan mengedepankan ide utama pemberdayaan yaitu tentang 

keberdayaan, kekuasaan serta kemampuan. Melihat dari ide utama 

tersebut, pemberdayaan melibatkan sebuah proses yang 
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menunjukkan kepada kemampuan orang atau individu dan atau 

masyarakat dalam usaha untuk mendapatkan dan memiliki 

kekuatan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar 

mereka baik dari aspek sumber daya manusia, ekonomi, dan 

lingkungan. selain itu, sebagai proses untuk mereka menjangkau 

sumber-sumber produktif untuk kebutuhan mereka dalam 

meningkatkan pendapatan, barang-barang, dan jasa-jasa yang 

mereka butuhkan
12

.  

Selain itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah 

bentuk proses dan tujuan (Nurullah, 2017). Pemberdayaan sebagai 

sebuah proses adalah serangakaian kegiatan-kegiatan untuk 

memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah 

kemiskinan, sedangkan pemberdayaan sebagai tujuan adalah 

keberdayaan sejatinya adalah indicator keberhasilan pemberdayaan 

sebagai sebuah proses. Sebagai tujuan, pemberdayaan mengarah 

kepada hasil yang ingi dicapai oleh sebuah proses pemberdayaan 

tersebut yakni mencapai masyarakat yang berdaya, memiliki 

kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari fisik, ekonomi, dan 

sosial. 

                                                             
12 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan 

Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 58 
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Intinya, pemberdayaan mempunyai dua pengertian kunci 

yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Namun, kekuasaan yang 

dinyatakan disini bukan hanya menyangkut tentang kekuasaan 

politik sahaja akan tetapi juga menyangkut kekuasaan atau 

penguasaan klien atas
13

: 

a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: 

kemampuan dalam membuatn keputusan-keputusan 

mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan. 

b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan 

kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. 

c. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan 

menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi 

secara bebas tanpa tekanan. 

d. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan 

dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti 

lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. 

e. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber 

formal, informal dan kemasyarakatan. 

f. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan 

mengelola mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran 

barang serta jasa. 

                                                             
13 Ibid. hal 59 
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g. Reproduksi: Kemampuan dalam kaitannya dengan proses 

kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi. 

 

3. Pemberdayaan Ekonomi 

Ekonomi berasal dari kata Yunani “oikos” yang bermaksud 

“keluarga, rumah tangga” dan “nomos” yang bermaksud 

“peraturan, hukum”. Maka secara garis besar, ekonomi bisa diarti 

sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga” 

(Nurullah, 2017).  Pengertian lain ekonomi didefinisikan sebagai 

pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan 

dengan upaya manusia secara perseorangan (pribadi), kelompok 

(keluarga, suku bangsa, organisasi) dalam memenuhi kebutuhan 

yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas
14

. 

Selain dari itu, berdasarkan referensi yang lain juga, ekonomi 

adalah sebuah bentuk kegiatan atau usaha manusia dalam 

memenuhi keperluan (kebutuhan dan keinginan) hidupnya
15

. 

Menurut Gunawan Sumodiningrat (Nurullah, 2017), konsep 

pemberdayaan ekonomi secara sederhananya dapat dijelaskan 

seperti berikut: 

a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang 

diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang 

                                                             
14 Ira Zachra Nurullah, Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melaui Kelompok Usaha 

Bersama Motekar Pengrajinan Anyaman Bilik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 

Bandung, Sarjana Sosial, Pengembangan Masyarakat Islam. Bandung, 2017, hlm. 28 
15 Ibid, hlm. 29 
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diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional 

yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara 

luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. 

b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk 

menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya 

saing yang tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Hal 

tersebut karena kendala pengembangan ekonomi rakyat 

adalah kendala strukutural, maka pemberdayaan ekonomi 

rakyat harus dilakukan melalui perubahan structural. 

c. Perubahan struktural yang dimaksudkan adalah perubahan 

dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi 

lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsistem ke 

ekonomi pasar,dari ketergantungan ke kemandirian. 

Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: 

pengalokasian sumber pemberdayaan sumber daya: 

penguatan kelembagaan: penguasaan teknologi: dan 

pemberdayaan sumber daya manusia. 

d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup dengan 

peningkatan produktivitas, memberikan suntikan modal 

sebagai stimulant,tetapi harus dijamin adanya kerjasama 

dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan 

yang masih lemah dan belum berkembang. 
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e. Kebijakkannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat 

adalah pemberian peluang atau akses yang lebih besar 

kepada asset produksi (khususnya modal): memperkuat 

posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat agar 

pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker: 

pelayanan pendidikan dan kesehatan: penguatan industry 

ecil: mendorong munculnya wirausaha baru: dan 

pemerataan spasial. 

f. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: 

peningkatan akses bantuan modal usaha: peningkatan akses 

pengembang sumber daya manusia: dan peningkatan sarana 

dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi 

masyarakat lokal. 
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c. Kerangka konseptual 

Pembahasan ini akan coba untuk menghuraikan tentang hubungan 

antara komponen ide atau konsep yang akan diteliti dalam permasalahan 

yang ada dalam penelitian ini. 

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Perbadanan 

Pembangunan Ekonomi Sarawak (SEDC) Sibu berperanan penting dalam 

usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peranan adalah suatu bentuk 

tugas, wewenang, atau perilaku sebuah lembaga atau individu yang 

memiliki kedudukan tertentu dikalangan masyarakat yang akan sangat 

mempengaruhi setiap suatu kegiatan. Seperti mana dalam permasalahan 

penelitian ini SEDC Sibu berperan sebagai Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat. 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah sebuah 

lembaga yang berperan sebagai wadah yang bertanggungjawab dalam 

usaha menampung serta mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat 

dalam bidang pembangunan baik dari segi sosial, politik, dan ekonomi
16

. 

Berdasarkan penjelasan ringkas tersebut, SEDC Sibu adalah sebuah LPM 

yang berperan dalam usahan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi 

masyarakat di Sibu. 

Pemberdayaan ekonomi adalah sebuah bentuk usaha, kegiatan, 

atau proses untuk memperkuatkan dan memberdayakan taraf ekonomi baik 

                                                             
16 https://www.materibelajar.id/2015/12/tugas-dan-fungsi-lembaga-pemberdayaan.html, diakses 

pada 26 Juni 2019, pukul 8.48 pagi. 

https://www.materibelajar.id/2015/12/tugas-dan-fungsi-lembaga-pemberdayaan.html
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dilakukan oleh individu atau kelompok (keluarga, masyarakat, organisasi) 

dalam memenuhi kebutuhan, keperluan, dan keinginan hidupnya. Maka, 

dapat dikatakan bahwa SEDC Sibu adalah sebuah LPM yang berperan 

dalam kegiatan memperkuat dan memberdaya taraf ekonomi masyarakat 

di Sibu. 

 

Peranan: 

Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat 

Program 
Pembangunan 
Usahawan : 

Skim Pinjaman 
Usahawan Desa 

Pelbagai 

Program 
PUTERA 

Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat: 

Perbadanan Pembangunan Ekonomi 
Sarawak (SEDC) Sibu 

Latihan dan Kursus 

Latihan: 

Asas Keusahawanan 

Seminar Motivasi 
Perniagaan 

Kursus: 

Kursus Pengurusan 
Keuangan 

Program Usahawan 
Muda (PUM) 
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1.6. Langkah-langkah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara sistematik dan teratur. Pelbagai metode 

dan prosedur yang harus ditempuh untuk melengkapkan penelitian ini. 

Langkah-langkahnya adalah seperti yang berikut: 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Perbadanan Pembangunan Ekonomi 

Sarawak (SEDC) Sibu, beralamat di No. 40, Tingkat 1, Lot 2852, Jalan Intan, 

Jalan Tun Abang Haji Openg, 96000 Sibu, Sarawak, Malaysia. Penelitian ini 

dilakukan di lokasi tersebut karena peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

bagaimana proses, strategi dan upaya yang dilakukan oleh pihak SEDC Sibu 

dalam memberdayakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat Sibu. 

Selain itu, peneliti juga tertarik untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya 

yang dilakukan oleh pihak SEDC Sibu dalam memberdaya ekonomi 

masyarakat Sibu. 

b. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian 

ini adalah metode penelitian kualitatif (Kuswana, 2011) yaitu metode yang 

bersifat tidak memanipulasikan data-data dan fakta yang ada, dan disesuaikan 

dengan keadaanya yang asal sehingga objek alamiah dalam penelitiannya 

adalah objek apa adanya, relatif tidak berubah. Penelitian hanya menganalisis 

data yang ada dan menafsirkannya tanpa memanipulasikan data tersebut
17

. 

                                                             
17 Dadang Kuswana, Metode Penelitian Sosial, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 43 
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Dari segi analisis masalah, penelitian ini adalah bentuk penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis dan 

menafsir data-data yang telah didapatkan sesuai dengan apa adanya 

permasalahan yang diteliti. Metode penelitian deskriptif ini menggunakan 

beberapa bentuk teknik yaitu antaranya adalah menuturkan dan 

menganalisiskan setiap data yang diperolehi
18

. 

c. Jenis dan Sumber Data 

1) Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan data kualitatif. Kriteria yang ada dalam data 

penelitian kualitatif adalah data yang pasti, yaitu data yang 

sebenarnya dan bukan data yang sekedar terlihat atau terucap, akan 

tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan 

terucap. Data tersebut di dapat dengan melakukan observasi yaitu 

melakukan observasi lapangan terhadap lokasi penelitian, 

wawancara yaitu dengan mewawancarai para responden yang 

terkait, dan studi dokumen yaitu menelaah setiap data-data 

terhadap dokumen yang terkait seperti buku, artikel, majalah, dan 

sebagainya.
19

. 

2) Sumber Data 

Penelitian ini mendapatkan data hasil dari beberapa sumber yaitu: 

i. Sumber Data Primer 

                                                             
18 Ibid, hlm 37 
19 Ibid, hlm 44 
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Sumber ini didapatkan melalui hasil dari wawancara 

secara langsung dari responden yang telah terlibat seperti 

pegawai-pegawai dan karyawan yang ada di SEDC Sibu. 

ii. Sumber Data Sekunder 

Sumber ini didapatkan hasil dari penelusuran 

dokumen-dokumen, buku, dan sebagai yang ada dan terkait 

dengan SEDC Sibu. 

d. Penentuan Informan atau Unit Penelitian 

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala 

Cabang Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak (SEDC) Sibu yang  

mengetahui lebih banyak tentang terselenggaranya program-program 

pemberdayaan ekonomi masyarakat di Sibu. 

e. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis teknik dalam usaha 

pengumpulan data yaitu melalui teknik observasi, wawancara dan studi 

dokumen. 

1. Observasi dilakukan dengan mengobservasi di lapangan dan 

mengamati proses, strategi, dan upaya yang di lakukan SEDC Sibu 

dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Sibu. 

2. Wawancara dilakukan terhadap pegawai-pegawai dan karyawan 

yang bekerja di SEDC Sibu. 
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3. Analisis dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen-

dokumen yang bersangkutan dengan SEDC Sibu di perpustakaan 

maupun dimana-mana. 

f. Teknik Penentuan Keabsahan Data 

Teknik penentuan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan Teknik triangulasi atau pengumpulan data dan analisis data 

dari beberapa informan yang bersangkutan dan melakukan pengecekan  

secara langsung atau observasi lapangan terhadap aktivitas dan program-

program yang sedang di jalankan oleh pihak SEDC  Sibu dan masyarakat. 

Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam menentukan 

dan menguji keabsahan data yang telah diperoleh,  adalah seperti berikut
20

: 

i. Triangulasi 

Mengomparasikan hasil data yang diperoleh dari observasi 

dengan wawancara serta mengoparasikan hasil temuan data 

dari informan yang satu dengan yang lainnya ditempat dan 

waktu yang berbeda. 

ii. Audit Trail 

Kemudian audit trail dilakukan untuk memeriksa 

keakuratan data yang berupa catatan lapangan, memeriksa 

hasil sintesis data (penggabungan data yang telah diperoleh 

dari observasi dan wawancara), memeriksa hasil analisis 

data yang telah berupa rangkuman, konsep, dan memeriksa 

                                                             
20 Ibid, hlm 264 
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proses penelitian yang telah dilakukan dari awal hingga 

akhir. 

g. Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian kualitatif ini dilakukan selama berjalannya 

penelitian dari awal hingga akhir yakni sebelum memasuki lapangan, 

selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan
21

. 

i. Analisis sebelum di lapangan. 

Proses analisis ini dilakukan sebelum memasuki lapangan 

dengan cara mendapatkan data-data dari pelbagai sumber 

yang kemudian dianalisis dan selanjutnya menentukan 

fokus penelitian yang sementara. Fokus penelitian ini akan 

terus berkembang setelah masuk ke lapangan. 

ii. Reduksi data. 

Peneliti akan memperoleh banyak data selama melakukan 

penelitian dilapangan. Semakin lama peneliti dilapangan, 

semakin banyak data yang akan diperoleh. Oleh karena itu, 

dari sekian banyak data yang telah diperoleh peneliti akan 

mereduksi data-data tersebut dengan cara merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, mencari tema dan polanya. Data-data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan 

                                                             
21 Ibid, hlm 261-263 
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memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

dan membahas serta menyaji data-data yang ada. 

iii. Klasifikasi Data 

Peneliti akan mengelompokkan atau mengklasifikasikan 

data-data yang telah didapatkan berdasarkan kategori, 

kualitas, sifat dan lain-lain. 

iv. Tafsiran dan Analisis Data 

Penafsiran data adalah proses dimana peneliti 

mengembangkan ide-ide berdasarkan hasil dari penelitian 

kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang 

pernah ada atau dengan konsep-konsep yang lebih luas dan 

mendalam
22

. Manakala analisis data adalah proses 

mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam 

unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang 

sama
23

. 

Penafsiran dan analisis data berjalan dengan sejarar. Artinya 

pada ketika peneliti meng analisi data, pada waktu yang 

sama juga peneliti melakukan penaafsiran data. Bahkan 

menurut para ahli penafsiran mulai dilakukan sejak awal 

penelitian pada waktu data dikumpulkan (Raco, 2010). 

v. Kesimpulan dan Penyajian Data 

                                                             
22 J.R. Raco, Metode Peneltian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, Grasindo, 

Jakarta, 2010, hal. 126 
23 Ibid, hal. 122 
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Kesimpulan dan penyajian data dalam penelitian kualitatif 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antarkategori, dan sejenisnya dan seringnya 

penyajian data penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk 

teks deskriptif atau naratif. 

 


