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ABSTRAK 

 

Latif Abdurrahman,  Strategi Komunitas Penambang Sukabumi Dalam 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Deskriptif di Desa Kertajaya 

Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi) 

 

Kemiskinan pada hakikanya adalah sebuah bentuk persoalan yang timbul dalam 

kehidupan bermasyarakat, terutama penduduk di negara berkembang. Persoalan 

ekonomi tidak hanya perekonomian, namun hal tersebut merupakan keterkaitan 

beberapa faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik. Keterbatasan kebutuhan dasar 

merupakan salah satu permasalahan klasik, selain itu ada dimensi kemiskinan yang 

berhubungan dengan permasalahan ketidakikutsertaan dan ketidakmampuan 

penduduk secara umum saat pembuatan keputusan, dan persoalan kerawanan dan 

kerentaan terkait dampak-dampak eksternal. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan oleh 

Komunitas Penambang Sukabumi dalam meningkatkan perekonomi masyarakat 

Desa Kertajaya.  Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Strategi 

Pemberdayaan dari Hary Hikmat yang menyatakan terdapat tiga strategi 

pemberdayaan yang biasa diterapkan, yaitu: Strategi Tradisional, Strategi Direct-

action, dan Strategi Transformatif. 

 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan penelitian secara 

deskriptif. Pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi. Paradigma dan pendekatan yang digunakan yaitu paradigma 

konstruktivisme yang didasari dari seorang subjek yang terus belajar dalam 

memahami sesuatu hal yang pada akhirnya berbuah suatu pengetahuan. Pendekatan 

interpretative yang digunakan untuk mendapatkan penjabaran terkait beberapa 

fenomena sosial atau budaya yang berdasar cara pandang atau pengalaman yang 

dimiliki oleh objek yang diteliti. 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemberdayaan yang dilakukan 

memiliki 2 strategi yaitu pendekatan berbasis masyarakat dan pemberdayaan 

masyarakat. Pendekatan berbasis masyarakat dilakukan dengan bekerja sama 

dengan pemerintahan desa, mendata masyarakat khususnya yang kurang mampu 

dari segi finansial. Komunitas ini berkontribusi dan memiliki kepedulian terhadap 

kualitas kehidupan pada masyarakat dan lingkungan, agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan bagi masyarakat secara luas yang berpedoman kepada azas 

kebermanfaatan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan mandiri. Serta 

adanya pemberdayaan masyarakat yaitu pelatihan pertambangan. dalam bentuk 

pemberian pengetahuan, wawasan serta materi dan pemberian arahan dalam bentuk 

teori serta praktik kepada masyarakat 
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