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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak di lambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te ت

 Sa S es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titk di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad S es (dengan titik di bawah) ص

 Dad D de (dengan titik di bawah) ض

 Ta T te (dengan titik di bawah) ط

 Za Z zet (dengan titk di bawah) ظ

 ain „ apostrop terbalik„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

ٔ Wau W We 

ِ Ha H Ha 

 Hamzah , Apostop ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‟). 
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B. Vocal 

Bahasa vocal arab, seperti vocal bahasa indonesia terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diptong. Vokal tunggal bahasa arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Nama Huruf Latin Nama Tanda 

a A fathah ا 
i I kasrah ا 
u U dammah ا 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah dan ya ai a dan i ـَىْ 

 Fathah dan wau au a dan u ـَوْ 

Contoh: 

ـفَ َكـٍْ    : kaifa 

لَ   ْٕ  haula : َْـ

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ى|ْ...َْْا...َْْ  Fathahdan alif atau yā’ ā ā dan garis di atas 

ــى ِِ  kasrahdan yā’ ī ī dan garis di atas 

 dammahdan wau ū ū dan garis di atas ـُــو
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Contoh: 

 : ma>ta 

 \\<rama : َرَيـى

ٍْـمَ   qi>la : قِـ

تُ  ْٕ ُ  yamu>tu : ٌَـًـ

D. Tā’ marbutah 

Transliterasi untuk tā’ marbutah ada dua, yaitu: tā’ marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

َضـةُاألْطفَبلِ  ْٔ  raudah al-atfāl :  َر

ٌْـَُـةُاَْنـفـَبِضــهَةُ  ـِد ًَ  al-Madīnah al-Fād}ilah :  اَْنـ

ــةُ  ًَ  al-h}ikmah :  اَنـِْحـْكـ
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ABSTRAK 
 

Nama : Nuzul Asri Wardana 
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (Kesejahteraan Sosial) 
Nim : 50300116019 
Judul : Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pendidikan Nonformal 

dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan 
Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

Pokok masalah skripsi ini adalah peran pemberdayaan masyarakat miskin 
melalui pendidikan nonformal dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial 
Kecamatan Bontoramba Babupaten Jeneponto yang kemudian diperinci dalam sub-
sub masalah yakni: 1). Bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 
miskin melalui pendidikan nonformal dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial 
Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 2). Apa saja kendala yang 
mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan 
nonformal dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Kecamatan Bontoramba 
Kabupaten Jeneponto. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) atau 
deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan 
pemberdayaan dan pendekatan sosiologi. Sumber data penelitian yaitu data primer 
berupa wawancara dan sekunder melalui riset pustaka. Metode pengumpulan data 
yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumen dan studi pustaka. Teknik 
pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu pengolahan data dan analisis data.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Proses pelaksanaan 
pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan nonformal dalam upaya 
peningkatan kesejahteraan sosial Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto  
yaitu: a). Meningkatkan kesadaran masyarakat. b). Pemberdayaan melalui pelatihan 
berwirausaha. c). Pemberdayaan melalui kelompok belajar oleh lembaga seperti 
KPDB (Kerukunan Pemuda Desa Barayya), Kopral (Komuitas Pemuda Kreatif 
Bangkala Loe) dan lain-lain di tengah masyarakat merupakan angin segar bagi 
masyarakat karena lembaga tersebut menjadi mediator agar masyarakat mampu 
bersinergi dengan pemerintah terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat. d). 
Menumbuhkan sinergitas anatara seluruh masyarakat, pemerintah dan lembaga 
nonformal. 2). Kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 
miskin melalui pendidikan nonformal dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial 
Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto antara lain: a). Adanya kesulitan 
dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. b). Kegiatan pelatihan tidak tepat 
sasaran yang dimana seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki latar 
belakang ekonomi lemah. c). Kurangnya  modal usaha bagi masyarakat miskin 
sehingga sulit membuka usaha..  

Implikasi dari penelitian ini, yakni: 1). Diharapkan kepada lembaga 
pemerintah dan lembaga nonformal agar sekiranya meningkatan kualitas program 
ataupun kegiatan-kegiatan yang mengedukasi masyarakat agar upaya peningkatan 
kesejahteraan sosial kecamatan bontoramba kabupaten jeneponto dapat terwujud.  2). 
Diharapkan kepada pemerintah agar turun langsung melakukn pengamatan di 
masyarakat untuk mengetahui masalah sosial apa saja yang terjadi khususnya di 
Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.3). Diharapkan  kepada masyarakat 
agar lebih meningkatkan partisipasi dan aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan 
yang dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan sosial.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang terjadi pada seseorang, 

yang harus diselesaikan. Penanggulangan kemiskinan tentunya harus dilakukan 

secara sinergis dan sistematis agar seluruh masyarakat dapat menikmati kehidupan 

yang bermartabat. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi pada aspek 

ekonomi semata, tetapi juga pada dimensi sosial, budaya, politik, pendidikan, bahkan 

juga sampai pada tingkat ideologi. Adapun secara umum kondisi kemiskinan tersebut 

ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan 

untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasinya sekarang.
1
  

Persoalan kemiskinan juga diakibatkan kurangnya kesadaran dari pemerintah 

dan masyarakat dalam memaknai pentingnya pendidikan, sesunguhnya pendidikan itu 

merupakan pusat dalam pembangunan manusia yang cerdas dan berkualitas, dan 

sangat mendorong pertumbuhan ekonomi, politik, sosial, dan budaya demi kemajuan 

daerah tersebut. Dalam teori maupun konsep pembangunan, bahwa suatu daerah itu 

dapat dikatakan maju apabila pendidikannya sendiri maju dan memiliki sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dibandingkan 

dengan daerah yang lain, salah satu adalah dengan jalur pendidikan. 

                                                 
1
Safri Miradj, Sumarno, Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (Volume 1 – 

Nomor 1, Maret 2014), h.1 
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 Selama ini masih banyak program penangulangan kemiskinan yang 

dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti, pemberian 

bantuan, beras raskin, asuransi kesehatan keluarga miskin (Askeskin), dan bantuan 

langsung tunai (BLT) ataupun dengan nama lain yang saat ini menjadi trend adalah 

bantuan langsung tunai (BLSM). Hal ini belum mampu membantu masyarakat dari 

persoalan kemiskinan. 

Kemiskinan bukan isu yang baru khususnya di Indonesia, melainkan 

merupakan isu yang seolah-olah abadi sepanjang zaman. Saat ini Indonesia belum 

bisa mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Perkembangan zaman yang begitu 

cepat mengakibatkan sebagian masyarakat tidak menikmati pembangunan dengan 

hasil yang memuaskan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 

Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 

1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan 

9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau yang pengeluaran per kapita tiap bulan di 

bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang. Jika dibandingkan dengan 

periode sebelumnya, yaitu September 2017, persentase kemiskinan tercatat sebesar 

10,12 persen atau setara dengan 26,58 juta orang penduduk miskin di Indonesia.
2
 

Berdasarkan data tersebut Indonesia telah mengalami peningkatan dengan 

berkurangnya jumlah kemiskinan, akan tetapi masih perlu untuk dilakukan upaya-

upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.  

                                                 
2
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-

kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999?page=all. 

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999?page=all
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999?page=all
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Ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi kemiskinan masih sulit untuk 

diminimalkan. Pertama, kondisi anggota masyarakat yang belum ikut serta dalam 

proses yang berkualitas, faktor produksi yang memadai, kedua rendahnya tingkat 

pendidikan masyarakat pedesaan, dan ketiga pembangunan yang direncanakan 

pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, 

sehingga tidak dijangkau oleh masyarakat.
3
 Oleh karena itu harus dilakukan upaya-

upaya terobosan baru oleh pemerintah maupun pihak terkait untuk secepatnya 

membantu masyarakat membangkitkan kesadaran dan potensi yang dimilikinya agar 

dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa. 

Inti dari tujuan pembangunan adalah mewujudkan suatu masyarakat yang 

makmur dan sejahtera baik secara individual maupun secara sosial. Hal ini 

dimaksudkan agar makin tumbuh kesadaran masyarakat, pentingnya pendidikan agar 

dapat mendorong masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif di dalam merespon 

pembangunan yang berkelanjutan. Hal Ini disebabkan pada faktor yang lebih 

dominan yang mempengaruhi persoalan dari segi kemanusiaan dan pembangunan, 

seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kematian dini, buta huruf, anak 

putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, perdagangan manusia (human trafficking) 

dan penganguran, ini yang membuat sebagian masyarakat kita tidak dapat menikmati 

kehidupannya dengan sejahtera.
4
 Artinya, bahwa daya beli merupakan sesuatu 

faktoryang sangat penting untuk ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan hidup 

                                                 
3
Sumarto, Jurus mabuk membangun ekonomi rakyat (Cet 1; Jakarta: Indeks, 2010), h.21 

4
Safri Miradj, Sumarno, Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat (Volume 1 – 

Nomor 1, Maret 2014), h.103 
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manusia yang sejahtera dalam kehidupan saat ini. Kecukupan kebutuhan itulah yang 

sementara ini menjadi ukuran tentang well being atau sejahtera yang menjadi ukuran 

dari seseorang yang tidak termasuk dalam kategori. 

Pernyataan ini senada dengan definisi kemiskinan yang di jelaskan oleh, 

Ninik Sudarwati, kemiskinan memiliki wujud yang majemuk, termasuk rendahnya 

tingkatan pendapatan dan sumberdaya produktif yang menjamin kehidupan, 

keterbatasan dan kurangnya akses kepada pendidikan dan layanan-layanan pokok 

lainnya; kondisi tak wajar dan kematian akibat penyakit yang terus meningkat, 

kehidupan bergelandangan dan tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan yang 

tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan.
5
  

Kabupaten Jeneponto, apabila dilihat secara umum dari segi Sumber 

Daya Manusia (SDM) masih sangat jauh dari harapan. Hal ini dipengaruhi oleh 

kualitas pendidikan masyarakatnya masih rendah, dibuktikan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh PUSPENDIK tahun 2011 tentang evaluasi ujian nasional di seluruh 

kabupaten kota di Indonesia yang tingkat kelulusannya masih sangat rendah. 

Dibandingkan dengan kabupaten kota lain yang ada di Sulawesi Selatan, Kabupaten 

Jeneponto masuk dalam kategori kabupaten yang pelaksanaan ujian nasionalnya 

terendah. Bagi bangsa Indonesia, untuk menjawab masalah ini tentu tidak 

sesederhana yang kita bayangkan. Jika kita menoleh ke belakang, dan merasakan 

pergolakan dan percaturan kehidupan bangsa Indonesia yang saat ini yang berada 

                                                 
5
Sudarwati, Ninik. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan (Mengurangi Kegagalan 

Penanggulangan Kemiskinan), (Intimedia, 2009), h. 27. 
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dalam tahapan negara berkembang, maka jawabannya adalah mempersiapkan SDM 

adalah merupakan kunci utama dalam memenangkan persaingan era globalisasi. 

Untuk membantu dan membebaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan dan 

keterbelakangan, yang mengakibatkan pada rendahnya kualitas SDM, maka 

pendidikan adalah kunci untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sehingga upaya 

dan kerja keras untuk menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing 

tinggi tidak bisa dilepaskan pada aspek pendidikan Nasional sebagai wadah yang 

bertanggung jawab dalam megembangkan SDM. Maka sasaran penggerak terletak 

pada tenaga pembangunan nasional yaitu, produk pendidikan yang tepat agar mampu 

menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan memiliki daya 

saing yang tinggi. 

Kabupaten Jeneponto dengan letak geografis 5º23‟12” - 5º42‟1,2” Lintang 

Selatan (LS) dan    119º29‟12” - 119º56‟44,9” Bujur Timur (BT) dengan posisi 

strategis dan aksebilitas yang tinggi, sehingga memiliki peluang pengembangan 

ekonomi melalui keterkaitan wilayah khususnya keterkaitan  dengan daerah yang 

mendukung pembangunan sosial ekonomi dan budaya. 

Kabupaten Jeneponto dengan ibu kota Bontosunggu sebagai salah satu sentra 

produksi garam di Sulawesi Selatan, terletak 91 Km di sebelah selatan Makassar (Ibu 

Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah 749,79 Km
2 

atau 74.979 Ha, 

yang secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan yakni Bangkala, Bangkala Barat, 
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Tamalatea, Bontoramba, Binamu, Turatea, Batang, Arungkeke, Tarowang, Kelara, 

dan Rumbia dan 113 Desa/Kelurahan. 

Kabupaten Jeneponto termasuk daerah yang tingkat kemiskinannya berada 

di urutan kedua teratas setelah Kabupaten Pangkep. Kondisi ini tentu sangat 

memprihatinkan sekaligus menjadi pekerjaan utama bagi pemerintah.
6
 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut dan observasi awal yang dilakukan 

peneliti di Kabupaten Jeneponto khususnya di Kecamatan Bontoramba, lembaga-

lembaga masyarakat yang terdapat di kecamatan Bontoramba seperti PKH dan 

BKPRMI dibawah naungan Pemerintah, dan organisasi lainnya yang dibentuk yakni 

Kopral, Genreta, HPPK, Aremto, KPBD dan HPDB. Sejauh yang peneliti lihat 

lembaga- lembaga tersebut telah aktif di masyarakat Kecamatan Bontoramba. Hal ini 

terlihat diberbagai kegiatan khususnya peningkatan keterampilan dan usaha-usaha 

kecil serta kegiatan-kegiatan yang aktif dilakukan. Olehnya itu peneliti tertarik 

melakukan penelitian lebih jauh terkait “Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui 

Pendidikan Nonformal dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto”. 

B. Rumusan Masalah 

 Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

                                                 
6
 http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/view/593 
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1. Bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

pendidikan nonformal dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

2. Apa kendala yang memengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin 

melalui pendidikan nonformal dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini merupakan batasan penulis agar jelas ruang lingkup yang 

akan diteliti. Penelitian ini berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui 

Pendidikan Nonformal dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto”. Maka penelitian ini akan difokuskan pada 

pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan Nonformal dalam upaya 

Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dapat di deskripsikan fokus 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Pemberdayaan Masyarakat miskin 

Pemberdayaan Masyarakat miskin adalah upaya yang dilakukan pemerintah 

peningkatan kualitas kesejahteraan_masyarakat_meliputi_kesejahteraan_keluarga, 
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memandirikan_masy arakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat 

lapisan bawah menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam_bertindak.  

b. Pendidikan Nonformal 

Pendidikan Nonformal merupakan konsep pendidikan dan pembelajaran yang 

berbasis pada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mampu mengubah pola 

pikir dan mampu memberdayakan kemampuannya untuk mampu mengubah 

kehidupannya menjadi lebih baik. 

c. Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan Sosial merupakan kemampuan pemerintah dalam memenuhi 

kebutuhan kehidupan yang meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan 

dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. 

D. Kajian Pustaka 

Hubungan dengan jurnal-jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian 

antara lain: 

Nama Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Ayu Purnami 

Wulandari
7
 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa 

Dalam Upaya 

Peningkatan 

Kesejahteraan 

Keluarga Melalui 

Pelatihan 

Penelitian kualitatif 

dengan 

menggunakan 

deskriptif kualitiatif. 

Instrumen penelitian 

observasi, 

wawancara dan 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pemberdayaan desa 

yang dilakukan melalui 

pelatihan pembuatan 

sapu Gelagah di Desa 

Kajongan sudah sesuai 

                                                 
7
Ayu Purnami Wulandari, ”Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah”,Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, (2014), h.66. 
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Pembuatan Sapu 

Gelagah 

dokumentasi, dengan 

menggunakan 

Teknik analisis data 

triangulasi data. 

dengan tahapan 

pemberdayaan. 

Perencanaan dilakukan 

melalui musyawarah. 

Tahapan pemberdayaan 

yaitu perencanaan, 

pendampingan, evaluasi 

dan tindak lanjut. 

Nurus 

Sa‟adah
8
 

Menata 

Kehidupan 

Lansia: Suatu 

Langkah. 

Responsif untuk 

Kesejahteraan 

Keluarga  (Studi 

pada Lansia Desa 

Mojolegi Imogiri 

Bantul 

Yogyakarta) 

Penelitian kualitatif 

dengan 

menggunakan 

deskriptif kualitiatif. 

Instrumen penelitian 

observasi, 

wawancara dan 

dokumentasi, dengan 

menggunakan 

Teknik analisis data 

triangulasi data 

Hasil penelitian 

menemukan model 

pemberdayaan lansia 

yang difokuskan pada 

dua hal yaitu potensi 

alam dan potensi SDM 

yang diawali dengan 

langkah look, think, act, 

monitoring and 

evaluation sehingga 

menghasilkan 

kesejahteraan lansia 

secara lahir dan batin 

 

  Beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian 

tersebut secara keseluruhan berbeda, baik dari perspektif kajian maupun dari segi 

pendekatan yang digunakan. Olehnya itu, tidak ada satu pun yang menyinggung 

tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendidikan Nonformal dalam 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto. 

 

                                                 
8
Nurus Sa‟adah, “Menata Kehidupan Lansia: Suatu Langkah Responsif untuk Kesejahteraan 

Keluarga”, Studi pada Lansia Desa Mojolegi Imogiri Bantul Yogyakarta 9, no. 2 Juli-Desember 

(2015): h.67. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

pendidikan nonformal dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

b. Untuk mengetahui apa saja kendala yang mempengaruhi pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan nonformal dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan sosial Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Keguaan Ilmiah 

1) Memberikan pengetahuan tentang proses pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat miskin melalui pendidikan nonformal dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya 

memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan bagi 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 

b. Kegunaan Praktis  

1) Sebagai bahan referensi dan masukan kepada para pemerintah dalam 

meningkatkan kesejahteraan sosial.  

2) Sebagai bentuk tugas akhir penulis guna memperoleh gelar sarjana S-1 

Jurusan Kesejahteraan Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Konsep Pemberdayaan Masyarakat  

1. Pengertian Pemberdayaan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemberdayaan berasal dari 

kata “daya” yang berarti; proses, atau cara serta perbuatan memberdayakan.
9
 Jika 

ditinjau dari asal katanya, “Daya” adalah kata dasar dan ditambah awalan “ber” yang 

berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga atau kekuatan, maka arti kata 

berdaya adalah mempunyai tenaga atau kekuatan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka 

pemberdayaan bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi 

berdaya atau mempunyai tenaga atau kekuatan. Dalam bahasa Indonesia, kata 

pemberdayaan berasal dari Bahasa Inggris, yaitu empowerment. Merrian Webster 

dalam Oxford English Dictionary mengartikan empowerment dalam dua arti yaitu : 

a) To five power of enable to, yang diterjemahkan sebagai memberi kemampuan 

atau cakap untuk melakukan sesuatu. 

b) To give power of authority to, yang berarti memberi kewenangan atau 

kekuasaan.
10

                                                 
9
 http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pemberdayaan diakses pada taggal 16 September Pukul 

22.44 Wita. 
10

 Dedeh Maryani, Ruth Roeslin E. Nainggolan, Pemberdayaan masyarakat, (Yogyakarta: 

CV Budi Utama, 2012), h.1. 

http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pemberdayaan


12 

 

 

 

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) 

berasal dari kata „power‟ yang artinya kekuasaan atau keberdayan. Karenanya, ide 

utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan 

seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan 

apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.
11

 

Pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep 

yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan 

sangat tergantung pada dua hal:  

a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, 

pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.  

b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian yang 

tidak statis, melainkan dinamis.  

Dalam kaitan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, banyak pakar yang 

membahas hal ini. Salah satunya adalah Payne, yang mengemukakan bahwa 

pemberdayaan (empowerment) pada intinya ditujukan guna membantu klien 

memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan 

ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan 

pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui dan fase 

                                                 
11

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: kajian strategis 

pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2017), h.57, 
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percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya 

dari lingkungannya.
12

 

Secara harfiah, pemberdayaan bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan” kepada 

masyarakat yang lemah.
13

 Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks 

pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
14

 Namun, hal yang penting dalam proses 

pemberdayaan yaitu peningkatan kesadaran. Masyarakat yang sadar adalah 

masyarakat yang memahami hal-hal dan tanggung jawab secara politik, ekonomi, dan 

budaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya 

yang dilakukan sekelompok masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat 

masyarakat agar memiliki keberdayaan dalam menghadapi segala persoalan yang 

ada.
15

 

Sebagaimana dikutip oleh Alfitri, menurut Craig dan Mayo konsep 

pemberdayaan masyarakat terdiri unsur kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, dan 

pemerataan.16 Konsep ini memiliki cakupan luas tidak hanya semata-mata memenuhi 

kebutuhan dasar untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut namun juga 

mencakup pengembangan secara keseluruhan, mulai dari aspek manusia, aspek sosial 

dan aspek ekonomi.
16

 

                                                 
12

 Isbandi Rukminto Adi, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008), h. 78 
13

 Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya), (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2011), h. 21 
14

 Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya), h. 48. 
15

  Esrom Aritonang, dkk., Pendampingan Komunitas Pedesaan, (Jakarta: Sekretariat Bina 

Desa, 2001), h. 8 
16

 Alfitri, (Community Development: Teori dan Aplikas), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 

h. 22 , 
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Sebagaimana dikutip oleh Oos dalam bukunya, Slamet menekankan bahwa 

hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun 

dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung 

makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan 

memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, 

mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan 

menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Sedangkan indikator 

pemberdayaan menurut Suharto paling tidak memiliki empat hal, yaitu kegiatan yang 

terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok 

lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan 

kapasitas.
17

 

Dalam pelaksanaanya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau 

motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu 

atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan 

dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama 

menuju perilaku baru yang baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan 

kesejahteraannya. Olehnya itu konsep pemberdayaan masyarakat harus didasarkan 

pada keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun semua lapisan masyarakat. 

Maka dari itu diambil rumusan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat merupakan 

rancangan pembangunan melalui proses pengembangan dan pemanfaatan potensi 

                                                 
17

 Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya), h. 50. 
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sumber daya yang melibatkan seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah 

untuk mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat di berbagai bidang. 

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang 

bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang 

bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat 

dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain 

memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan 

atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata ‘power’ (kekuasaan atau 

keberdayaan).
18

 

Sulistiyani dalam bukunya menjelaskan lebih rinci bahwa secara etimologis 

pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kondisi perekonomian 

masyarakat yang bermula dari tidak mampu dan selanjutnya menjadi mampu serta untuk 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan.
19

 

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 mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari 

kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-
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Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis 

Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 100 
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 Kesi Widjajanti, Model Pemberdayaan Masyarakat ( Ekonomi Pembangunan, Vol .12 No. 

1, (Juni 2011)), h. 15-27. 
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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.
20

 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, 

memotivasi, untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang 

merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru 

pembangunan yang bersifat people-centered, partipatory, empowering, and 

sustainable. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi 

kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih 

lanjut.
21

 

Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai 

proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses 

pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada 

pihak yang kurangatau belum berdaya. 
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Pemberdayaan pada hakikatnya mencakup dua aspek yaitu,  to give or 

authority  dan to give ability to enable. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan 

memiliki makna kekuasaan, sedangkan dalam pengertian yang kedua, pemberdayaan 

diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.
22

 

Pemberdayaan juga merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Narayan 

yaitu: empowermen is kef for: (a) quality of life and human dignity, (b) good 

governance, (c) pro-poor growth dan, (d) project effectiveness. Ada beberapa tahap 

pemberdayaan yang dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk melakukan proses 

pemberdayaan.
23

  Sedangkan menurut Sulistiyani yaitu: (1) tahap penyadaran dan 

pembentukan perilaku, merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan 

masyarakat; (2) tahap proses transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan 

dapat berlangsung baik, penuh dengan semangat dan berjalan efektif jika tahap 

pertama telah terkondisi dengan baik; (3) tahap pengayaan atau peningkatan 

intelektualitas dan kecakapan keterampilan yang diperlukan, agar mereka dapat 

membentuk kemandiriaan.
24

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas bahwa pemberdayaan yang 

dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan 
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Hempri Suparjan, Pengembangan Masyarakat, (dari Pembangunan sampai Pemberdayaan. 

(Yogyakarta: Aditya Media, 2003), h. 42-43. 
23

Narayan. Empowerment and Poverty Reduction  (Washington DC: The World Bank, 2002), 

h.8. 
24
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adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan 

atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, 

menganalisis,menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan 

sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumber daya 

dan potensi yang dimiliki secara mandiri. 

2. Definisi Tahapan Pemberdayaan Masyarakat 

Proses pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses yang melibatkan 

masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal maupun nonformal untuk 

melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi 

terhadap program yang telah direncanakan bersama. Proses pemberdayaan diukur 

melalui (a) kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat mulai dari kegiatan kajian 

atau analisis masalah, (b) perencanaan program, (c) pelaksanakan program, serta (d) 

keterlibatan dalam evaluasi secara berkelanjutan. Keberdayaan masyarakat adalah 

dimilikinya daya, kekuatan atau kemampuan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi 

potensi dan masalah serta dapat menentukan alternatif pemecahannya secara mandiri. 

Keberdayaan masyarakat diukur melaluitiga aspek (a) kemampuan dalam 

pengambilan keputusan, (b) kemandirian dan (c) kemampuan memanfaatkan usaha 

untuk masa depan.
25

 

Adapun tahapan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dirinci sebagai 

berikut.
26

 

                                                 
25

 Kesi Widjajanti, Model Pemberdayaan Masyarakat, h. 28. 
26
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a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku 

Tahap ini lebih menekankan pada sentuhan penyadaran agar dapat membuka 

pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kondisi kehidupan saat ini terutama 

kondisi lingkungannya. Penyadaran dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki 

pengetahuan lebih tentang sosial dan kesejahteraan. Bahkan, jika memungkinkan 

dilakukan oleh tokoh masyarakat yang berpengaruh atau sengaja didatangkan dari 

provinsi atau pusat. Penyadaran ini dilakukan secara bertahap pada setiap desa di 

kabupaten Jeneponto. 

b. Tahap transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan 

Adapun beberapa langkah yang dilakukan sebagai konsep utama yaitu 

kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk mengembangakan kompetensi masyarakat 

dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kebudayaan, ekonomi, kreativitas serta 

motivasi. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana dari 

setiap desa dengan kejelian melihat potensi lokal yang ada di desa tersebut.  

1) Membentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 

Langkah pertama dilakukan dengan membentuk Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM), sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Di samping itu, 

PKBM ini juga nantinya dapat dijadikan sebagai wadah kegiatan untuk mengisi 

waktu luang masyarakat setelah selesai bekerja. PKBM adalah suatu lembaga yang 

dibentuk, diselenggarakan/dikelola dan dikembangkan dengan prinsip "dari", "oleh" 

dan "untuk" masyarakat/ komunitas. Kegiatan di PKBM bisa semua ada, tergantung 

pada kebutuhan masyarakat sekitar  yang  membutuhka karena 
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sifatnya  adalah  memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, karena PKBM 

mempunyai tujuan memperluas kesempatan masyarakat yang tidak mampu untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mental untuk mengembangkan diri dan 

bekerja mencari nafkah. Program kegiatannya bisa berupa kejar paket, kursus, belajar 

usaha, kewirausahaan, pemuda produktif, produk masyarakat, keterampilan, 

kecakapan hidup, kemitraan dan lain sebagainya. 

2) Bidang-Bidang PKBM 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini nantinya memiliki 4 bidang besar yang 

menaungi semua kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat di PKBM ini yaitu: 

 a) Bidang pembelajaran 

Dalam bidang ini, masyarakat nanti akan melakukan sebuah proses yang 

berkaitan dengan proses transformasi pengetahuan. Pembelajaran ini tidak menutup 

semua kalangan dari usia yang sudah tua sampai anak usia dini. Beberapa hal yang 

dilakukan dalam bidang ini yaitu: 

(1) Taman Baca 

Membaca merupakan perangkat instrumental yang mampu mengafirmasi 

sistem kognisi untuk berkembang dengan baik. Dengan membaca setiap orang akan 

berkembang dan memiliki beragam solusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan 

yang dihadapi secara konkrit. Paket kegiatan gerakan desa gemar membaca akan 

dilaksanakan dengan memotivasi serta memasilitasi masyarakat desa untuk senantiasa 

menjadikan membaca sebagai sebuah budaya. Membangun semacam perpustakaan 

kecil yang diisi oleh buku-buka yang dapat menunjang kehidupan masyarakat, seperti 
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buku pendidikan, buku pembelajaran untuk anak-anak, buku-buku mengenai 

pertanian, peternakan, perikanan, pertambakan, ekonomi, dan lain sebagainya. Buku-

buku ini dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat. 

 (2) Pendidikan Kesetaraan 

Pendidikan kesetaraan ini dapat membantu masyarakat yang ingin 

memperoleh ijazah disebabkan karena tidak menajalani pendidikan formal 

sebagaimana mestinya. Pendidikan Kesetaraan Paket A adalah program pendidikan 

kesetaraan setingkat SD (Sekolah Dasar). Program ini ditujukan bagi yang ingin 

mendapatkan pendidikan  setingkat SD. Paket B adalah program pendidikan 

kesetaraan setingkat SMP/SLTP (Sekolah Menengah/Lanjutan Tingkat Pertama). 

Paket C adalah program pendidikan kesetaraan setingkat SMA/SLTA (Sekolah 

Menengah/Lanjutan Tingkat Atas). 

(3) Pendidikan Keterampilan 

Masyarakat suka dengan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan 

kihidupan yang dijalani. Pendidikan Keterampilan (vokasional), Kecakapan Hidup 

(life skill) dan Kursus-kursus merupakan program yang memberikan keterampilan 

praktis kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya seperti 

keterampilan pertukangan, permesinan yang dilakukan oleh kaum laki-laki, tata 

busana, komputer, jasa. Tidak hanya itu, seperti ibu-ibu yang suka menjahit, suka 

membuat kue dan sebagainya. 
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b) Bidang usaha ekonomi produktif 

Bidang Usaha Ekonomi Produktif adalah kegiatan yang berkaitan dengan 

peningkatan pemberdayaan ekonomi anggota, mencakup program-program unit usaha 

PKBM, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), pengembangan usaha masyarakat, 

kerjasama usaha masyarakat, peningkatan produktivitas masyarakat, penciptaan 

lapangan kerja baru dan lain-lain. Bidang usaha produktif ini memiliki keterkaitan 

dengan pendidikan keterampilan. Bidang ini dapat ditunjang dari keterampilan karena 

hasil dari keterampilan tersebut dapat dipasarkan dalam usaha ekonomi produktif ini 

sehingga dapat menunjang pendapatan ekonomi. Kegiatan pelatihan yang 

mengajarkan berbagai kreasi tepat guna dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Item ini akan didorong dengan mengadakan pelatihan-pelatihan 

pembuatan aneka kreasi makanan kemasan, kerajinan hiasan rumah tangga, serta 

berbagai inovasi lain yang akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Metode 

yang digunakan dalam kegiatan ini berupa semiloka dan pendampingan komunitas di 

kalangan masyarakat. Sementara itu, sasaran utamanya adalah ibu-ibu rumah tangga 

dan pemuda-pemudi Karang Taruna desa. Kegiatan ini diharapkan dapat berlangsung 

secara berkelanjutan dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. 

c). Bidang pengembangan masyarakat 

Bidang pengembangan masyarakat adalah kegiatan penguatan kapasitas 

kelompok yang mencakup penguatan sarana/prasarana/infrastruktur fisik, perbaikan 

dan pengembangan lingkungan, pembangunan. Lingkungan Hidup, Pelestarian 

Hutan, Penyuluhan Pertanian, Peternakan, penyuluhan kesehatan, dan sebagainya. 
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Bidang pengembangan masyarakat ini dapat dilakukan secara berkala berkaitan 

dengan apa yang terjadi dan dibutuhkan oleh masyarakat. Kebudayaan atau kesenian 

termasuk juga dalam pengembangan masyarakat karena masyarakat dapat 

menyalurkan bakat dan kemampuannya dalam bidang kesenian. Misalnya menari, 

hal-hal yang berkaitan dengan kesusastraan, tujuan dari kegiatan kesenian atau 

kebudayaan ini untuk menggeliatkan kearifan lokal sehingga kebudayaan yang 

merupakan warisan nenek moyang dapat dilestarikan dan terjaga dengan baik. 

c. Tahap pengayaan 

Pada pengayaan ini merupakan tindak lanjut dari tahap kedua. Apabila pada 

tahap kedua, masyarakat masih dimbimbing dan diarahkan dalam melakukan 

keterampilan-keterampilan. Namun, pada tahap pengayaan ini masyarakat desa dapat 

melakukan kegiatan secara mandiri sesuai dengan kompetensi lokal, dan juga 

kepekaan terhadap hal-hal yang dibutuhkan masyarakat atau lingkungan desanya.
27

 

 3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Sesuai Perspektif Islam 

Konsep pemberdayaan telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dari 

Anas bin Malik ra, ketika seorang datang kepada Rasulullah SAW dari kalangan 

Anshar untuk meminta pekerjaan. Meskipun sangat mungkin bagi Rasulullah SAW 

merekomendasikan kepada sahabat-sahabatnya yang kaya untuk merekrutnya 

menjadi pegawai, namun saat itu Nabi memilih tidak melakukannya.Justru beliau 

meminta kepada orang tersebut memberikan sesuatu yang ada di rumahnya kepada 

Nabi untuk dilelang, setelah mendapatkan uang dari lelang barang tersebut, lantas 
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Nabi memberikan uangnya kepada si peminta pekerjaan tadi sambil memberikan 

uang hasil lelang. 

Permberdayaan masyarakat sangat penting dilakukan, hal ini sesuai dengan 

perintah Allah SWT dalam Q.S ali-Imrân/3:159 sebagai berikut: 

 

Terjemahnya: 

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepadaNya”
28

 

  

Berdasarkan ayat di atas bahwa manusia sebagai bagian masyarakat harus tolong 

menolong dalam kebaikan dalam pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi tingkat 

kemiskinan. Sedangkan menurut Istiqomah dalam jurnalnya Pengembangan 

Masyarakat Islam menjelaskan adanya lima dalam memberdayakan umat antara lain : 

a. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah 

tatanan sosial dimana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya 
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sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga 

kebutuhannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi.  

b. Pemberdayaan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak 

yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki. 

c. Pemberdayaan masyarakat mesti dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran 

kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya 

perbaikan kualitas kehidupannya. 

d. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara 

penuh oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekadar diartikan sebagai 

kehadiran tetapi kontribusi tahapan yang mesti dilalui oleh suatu dalam program 

kerja pemberdayaan masyarakat 

e. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya keterlibatan masyarakat dalam 

suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya 

ataupun bekal yang cukup.
29

  

Kelima prinsip turunan tersebut sebenarnya cerminan aktualisasi nilai Islam 

dalam memberikan pandangan hidup sehingga memenuhi tatanan kehidupan yang 

berdaya dan sejahtera. Kunci keberhasilan tersebut yakni penyatuan antara dimensi 

material dan spritual dalam kehidupan sosial.  

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi: 

                                                 
29

 Istiqomah, Supriyantini. Pemberayaan dalam konteks pengembangan masyarakat islam. 

Komunitas, jurnal pengembangan masyarakat islam. (online), Vol. 04, number 01, 2008, Juni, halaman 

67-68. [Internet] Avaible from: http://iain.lampung.ac.id/ Komunitas, jurnal pengebangan masyarakat 

islam. (Accessed: 28 Februari 2020) 



26 

 

 

 

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarkat 

berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap 

manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya 

tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya 

untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong memotivasikan dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya 

mengembangkannya. 

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). 

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah positif, selain dari hanya 

menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini juga meliputi langkah-langkah nyata 

dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses 

kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, 

lapangan kerja,dan pasar. 

c. Masukan pemberdayaan ini menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar 

baik fisik, seperti irigasi jalan, listrik, jembatan maupun sekolah, dan juga fasilitas 

pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling 

bawah, serta kesediaan lembagalembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di 

pedesaan. Dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya sangat kurang. 

Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena 
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program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu menyentuh pada 

lapisan masyarakat ini.
30

  

B. Konsep Pemberdayaan Melalui Pendidikan Non Formal 

Pendidikan non formal sebagai pemberdaya masyarakat seharusnya 

mempunyai program-program yang dibutuhkan untuk mensejahterakan masyarakat. 

Antara program dan kebutuhakan ada kesesuaian dengan perkembangan masyarakat 

saat ini. 

Sudjana mengatakan “Pengembangan sumberdaya manusia dimasa depan 

melalui pendidikan harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, yaitu dari 

masyarakat agraris ke masyarakat industri, kemudian meningkat ke masyarakat 

informasi”.
31

 Sedangkan pendidikan menurut Smith dapat diartikan “sebagai upaya 

terorganisasi dan sistematik untuk mendorong belajar, menyiapkan kondisi-kondisi 

dan menyediakan kegiatan-kegiatan melalui kondisi dan kegiatan belajar dapat 

terjadi”.Pendidikan hendaknya diatur di sekitar empat jenis belajar yang 

fundamental sifatnya yang sepanjang hayat kehidupan seseorang dapat dikatakan 

sendi atau sokoguru pengetahuan.
32

 

Hubungan pendidikan non formal dan pemberdayaan dalam hal ini adalah 

suatu cara untuk menggali suatu proses belajar kelompok masyarakat dan berlatih 

secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam 
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pekerjaannya sekarang dan menyiapkan diri untuk peranan dan tanggung jawab yang 

akan datang, dengan memaknai belajar mengetahui (learning to know), belajar 

berbuat (learning to do), belajar hidup bersama (learning to live together), dan belajar 

menjadi seseorang (learning to be) secara bersamaan dan berkesinambungan. 

Pemberdayaan sangat identik dengan pendidikan dan ini merupakan hakekat 

dalam pendidikan itu sendiri, karena apa yang disebut dengan pendidikan termasuk 

pendidikan nonformal adalah usaha yang dilakukan untuk memberdayakan manusia, 

meningkatkan derajat manusia, dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada 

diri manusia agar dengan kemampuan yang mereka miliki dapat dikembangkan 

melalui sebuah pembelajaran maupun pelatihan dengan harapan mereka bisa berdaya. 

Dalam kaitannya dengan hal ini, ada lima prinsip yang harus dijadikan 

landasan dan dasar yang patut diperhatikan oleh Lembaga penyelenggara program 

pelatihan melaui pendidikan nonformal di anatarnya ialah: (1) keperdulian terhadap 

masalah, kebutuhan dan potensi/sumberdaya masyarakat; (2) kepercayaan timbal 

balik dari pelayan program dan dari masyarakat pemilik program; (3) fasilitasi 

(pemerintah) dalam membantu kemudahan masyarakat dalam berbagai proses 

kegiatan; (4) adanya partisipatif, yaitu upaya melibatkan semua komponen lembaga 

atau individu terutama warga masyarakat dalam proses kegiatan dan (5) mengayomi 

peranan masyarakat dan hasil yang dicapai. 
33
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Dalam posisi tersebut bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

pendidikan nonformal adalah sebuah proses untuk mengangkat harkat dan martabat 

seseorang atau kelompok masyarakat untuk menjadi memiliki pengetahuan yang 

didapatkan melalui proses pada pendidikan nonformal yang ada pada lembaga-

lembaga penyelenggara program pelatihan tersebut. Sehingga lewat pelatihan ini kita 

dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera untuk dapat mengubah kehidupan 

sehari-hari. 

C. Konsep Kesejahteraan Sosial  

1. Pengertian Kesejahteraan 

Kesejahteraan sosial merupakan suatu aktivitas yang dimaksudkan untuk 

menolong orang-orang yang berada di bawah tekanan sosial tertentu untuk meraih 

kembali keseimbangan, kepercayaan dirinya dengan menghilangkan sebab- sebabnya 

atau kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem tindakan yang dimaksudkan untuk 

memperbaiki kondisi institusi-institusi sosial agar bisa diakses oleh anggota 

masyarakat.
34

 

Ada beberapa definisi tentang kesejahteraan sosial menurut pendapat para pakar 

sosiologi yang popular antara lain: 

a. Menurut Midgley kesejahteraan sosial adalah sebagai “a condition or state of 

human well-being.” Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman 

dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat 
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tinggal, dan pendapat dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh 

perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.
35

 

b. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil 

maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesulitan, dan ketentraman 

lahir dan bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk usaha 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-

baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak 

asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. 

c.  Menurut Dubois dan Miley kesejahteraan sosial adalah kemampuan seseorang 

atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan kehidupan yang meliputi kesehatan, 

keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan dapat memberikan kontribusi yang positif 

bagi masyarakat.
36

 

d. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil 

maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesulitan, dan ketentraman 

lahir dan bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk usaha 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-

baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak 

asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila. 
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e. Menurut Dubois dan Miley kesejahteraan sosial adalah kemampuan seseorang atau 

kelompok dalam memenuhi kebutuhan kehidupan yang meliputi kesehatan, 

keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan dapat memberikan kontribusi yang positif 

bagi masyarakat.
37

 

Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur, dan diharapkan dari 

seseorang dalam posisi tertentu.Setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana 

penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan 

yang harus dilakukan, dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan dengan 

seiring pekerjaan tersebut, juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran 

penting dalam mengatur perilaku.
38

 Peran adalah pelaku sebagai tokoh dalam 

sandiwara dan sebagainya.
39

 

Dari ke tiga pendapat di atas dapat dipahami bahwa kesejahteraan sosial 

merupakan serangkaian aktifitas atau kegiatan perubahan kehidupan masyarakat ke 

arah positif tetapi yang terorganisir yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

hidup, relasi sosial (hubungan), serta peningkatan kehidupan masyarakat yang selaras 

dengan standar norma-norma masyarakat yang ada di lingkungan sekeliling mereka, 

pembangunan tersebut bukan hanya fokus pada satu dimensi (ukuran) kesejahteraan 

ekonomi saja, tetapi mengutamakan dimensi kemanusiaan, serta sosial budaya, 

masyarakat dan lingkungan alam. 
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Dalam Undang-undang Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia nomor 11 

tahun 2009 juga menyebutkan bahwa:  

a. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, 

dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.  

b. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan 

berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah.  

c. Tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang di didik dan dilatih secara 

profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah 

sosial.  

d. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga 

pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan 

sosial.  

e. Relawan sosial adalah seseorang dan atau kelompok masyarakat, baik yang 

berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan 

sosial. 

f. Pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, lembaga 

kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial.  

g. Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial 

yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh 

masyarakat.  
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h. Rehabilitas sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk 

memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 

dalam kehidupan masyarakat.  

i. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan 

menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.  

j. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga 

Negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya.  

k. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar 

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
40

 

2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah warga masyarakat 

yang peduli terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan memiliki 

wawasan tentang ilmu kesejahteraan sosial dan komitmen terhadap usaha 

kesejahteraan sosial serta mereka bekerja di wilayah kecamatan. Tugas pokok Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan adalah bersama-sama dengan seluruh kalangan 

masyarakat lingkungannya dan pemerintah kecamatan, Kabupaten/Kota serta 

Provinsi melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dan membimbing masyarakat baik 

bidang agama, pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan kesehatan dalam 

penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial (UKS) serta menggerakkan masyarakat 
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untuk berperan aktif untuk terlibat langsung dalam usaha kesejahteraan sosial baik 

program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.
41

 

Hukum adalah sebagai alat instrument kebijakan yang digunakan oleh 

pemerintah sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Dengan hukum dapat 

menfasilitasi, mengatur, atau melarang perilaku tertentu. Hukum juga dapat 

menciptakan dan mengontrol individu maupun organisasi. Hukum memberikan 

kerangka kerja bagi pemerintah untuk bertindak. Namun, sebagai besar perinciannya 

diwujudkan dalam berbagai peraturan yang memberi kewenangan kepada pejabat-

pejabat publik untuk melakukan tindakan.
42

 

Pekerjaan sosial tidak mungkin dipisahkan dari konteks dan arena dimana 

pekerja sosial beroperasi. Peran pekerja sosial sangat terkait dengan konsepsi 

mengenai pembangunan lokal, nasional dan pembangunan kesejahteraan sosial 

(PKS). Apabila pembangunan nasional disederhanakan, maka pekerja sosial dapat 

dirumuskan kedalam tiga pilir utama yakni, pertumbuhan, perawatan dan 

pengembangan. Pertumbuhan mengacu bagaimana Negara mencapai pertumbuhan 

ekonomi (misalnya melalui industrialisasi) guna memperoleh modal finansial bagi 

kegiatan pembangunan. Sedangkan perawatan dan pengembangan mengarah pada 

pemeliharaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
43
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Tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan atau pekerjaan sosial merupakan 

sebuah profesi yang berusaha untuk menyatukan berbagai bidang ilmu ataupun 

spesialisasi dari berbagai lapangan praktek. Karena masalah-masalah yang dihadapi 

di lingkungan masyarakat, para pekerja sosial khususnya tenaga kesejahteraan sosial 

Kecamatan berkaitan dengan masalah fungsi sosial, yaitu kemampuan seseorang 

untuk menjalankan peranan berdasarkan status yang tenaga kesejahteraan sosial 

Kecamatan milik sesuai dengan harapan lingkungan masyarakat lingkungannya. 

Fokus pekerjaan sosial adalah bidang kesejahteraan sosial. Dalam garis besar, 

pembangunan kesejahteraan sosial (PKS) menunjuk pada proses terencana dan 

berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh 

yang mencakup:  

a. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan 

sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang 

kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.  

b. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, 

sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.  

c.  Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pemilihan- 

pemilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar 

kemanusiaan (real needs dan normatif).
44
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Dapat di simpulkan bahwa usaha kesejahteraan sosial harus memperhatikan 

berbagai unsur dari kehidupan sosial manusia, yaitu individu, kelompok, komunitas, 

ataupun unit sosial yang lebih luas.Ilmu pekerjaan sosial sendiri pada intinya 

merupakan himpunan bagian dari ilmu kesejahteraan sosial, atau dapat pula dikatakan 

bahwa ilmu kesejahteraan sosial adalah perluasan dari ilmu pekerjaan sosial. 

Fungsi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sebagai pilar partisipasi 

masyarakat, artinya TKSK menghubungi atau menjembatani segala aspirasi 

masyarakat dengan perintah atau sebaliknya di bidang penyelenggaraan usaha. 

kesejahteraan sosial (UKS).Peranan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yaitu 

motivator, dinamisator, fasilitator, dan mediator.
45

 

3. Tugas dan Fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Tugas dan fungsi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) adalah 

melaksanakan pemetaan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan 

potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di wilayah Kecamatan. 

Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan sosial tentang program dan kegiatan serta 

prosedur mekanisme pelayanan sosial, melakukan pendampingan sosial bagi 

kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin, penyandang cacat, anak terlantar, 

serta mengembangkan jaringan sosial dan koordinasi dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial maupun dalam proses memberi rujukan sosial.
46
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Adapun fungsi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah sebagai 

koordinator, inisiator, motivator, fasilitator, katalisator dan administrator. 

Koordinator sebagaimana dimaksud adalah mengkoordinir unsur- unsur masyarakat 

seperti: tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pemerintah setempat melaksanakan 

usaha kesejahteraan sosial. Inisiator adalah memprakarsai penyelenggaraan usaha 

kesejahteraan sosial. Motivator adalah memberi motivasi kepada masyarakat 

penyandang masalah kesejahteraan sosial baik perorangan, keluarga maupun 

kelompok masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam menangani masalah sesuai 

dengan kemampuan sendiri. Sedangkan fungsi fasilitator adalah menyediakan data 

dan informasi dalam menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial, katalisator adalah 

sebagai penghubung penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan 

sistem sumber yang ada dilingkungan dalam penyelenggaraan pelayanan usaha 

kesejahteraan sosial dan administrator adalah melaksanakan urusan administrasi dan 

pelaporan dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial.
47

 

Adapun yang menjadi sasaran tugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan 

(TKSK) adalah individu, kelompok maupun masyarakat penyandang masalah 

kesejahteraan sosial di dalam peraturan ini terdapat 23 penyandang masalah 

kesejahteraan sosial yang menjadi sasaran garapan kebijakan kementrian sosial 

Republik Indonesia beserta Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TKSK 

yaitu:  
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“Keluarga miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak 

nakal, pengemis, gelandangan, korban penyalahgunaan narkoba, eks penyakit 

kronis, anak jalanan, belita terlantar, wanita tuna susila, anak yatim/yatim piatu, 

korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, pekerja migrant terlantar, 

masyarakat bertempat tinggal di daerah rawan bencana, keluarga berumah tidak 

layak huni, wanita rawan sosial ekonomi, korban bencana alam, korban 

bencana sosial, komunitas adat terpencil dan perintis, pahlawan perjuangan 

kemerdekaan nasional.”
48

 

Olehnya itu tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) sangat penting 

dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan tentunya memiliki tugas untuk 

memberikan motivasi kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial 

baik perorangan, keluarga maupun kelompok masyarakat untuk dapat berperan aktif 

dalam menangani masalah sesuai dengan kemampuan sendiri. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif. Pengertian secara teoritis tentang penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang hanya terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan 

sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta semata.
49

 

Sedangkan tujuan dari penelitian kualitatif menurut Sulistyo Basuki ialah bertujuan 

untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan 

manusia yang di teliti. Penelitian kualitatif beghubungan dengan ide, persepsi, dan 

pendapat.
50

   

Hal tersebut di dasari pula dengan statemen yang di tegaskan oleh sukardi, 

bahwa penelitain deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan 

kegiatan penelitian yang dilakukan pada obyek tertentu secara jelas dan sistematis. Di 

samping itu peneliti melakukan eksplorasi, menggambarkan dengan tujuan untuk 

dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar 

data yang di peroleh di lapangan.
51
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Penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyingkapan fakta 

semata. Akan tetapi, juga meliputi analisis dan interpretasi data. Sedangkan data yang 

dideskripsikan adalah mengenai pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin 

melalui Pendidikan Nonformal dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan kegiatan penelitian untuk 

memperoleh data penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan 

pemberdayaan dan pendekatan sosiologi dalam menjelaskan prespektif untuk 

membahas objek penelitian. 

1. Pendekatan Pemberdayaan 

Pengertian umum pemberdayaan (empowerment) dapat diartikan sebagai suatau 

proses sosial multidimensi yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok 

agar dapat memperoleh kendali bagi kehidupan mereka sendiri. pemberdayaan 

merupakan proses pendidikan nonformal dalam membelajarkan masyarakat sehingga 

mereka memiliki pemahahaman dan mamapu mengendalikan kondisi sosial, ekonomi 

dan politik dalam upaya untuk meningkatkan kedudukannya dimasyarakat. 

Pemberdayaan sosial mengurusi dua persoalan utama yaitu : 
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a. Kemiskinan dengan fokus penduduk miskin yang meliputi fakir miskin dan 

komunitas fakir dan komunitas adat terpencil, selain miskin juga mengalami 

keterpencilan secara geografis yang mengakibatkan ketertinggalan dalam 

berbagai aspek kehidupan. 

b. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam pengelolaan pembangunan 

berbasis masyarakat (comunity based) dengan fokus sumber daya manusia 

merupakan modal dasar mencakup tenaga kesejahteraan sosial, organisasi dan 

kelembagaan sosial masyarakat, jaringan kesejahteraan sosial, nilai dasar 

kesejahteraan sosial, yaitu keperintisan, kejuangan, kepahlawanan dan 

kesetiakawanan sosial.
52

 

2. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang 

dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan 

perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu 

metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama.
53

 

Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai 

proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan 

atau keberdayaan kelompok lemah yang mengalami masalah sosial. Sebagai tujuan, 

maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh 
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sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya. Pemberdayaan sebagai 

suatu kelompok adalah suatu kelompok yang berkesinambungan sepanjang 

komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya 

berpaku pada suatu program saja. Pemberdayaan adalah proses meningkatkan 

kekuatan pribadi, antar pribadi, atau politik sehingga individu-individu, keluarga-

keluarga,dan komunitas-komunitas dalam mengambil tindakan untuk memperbaiki 

situasi-situasi mereka 

 

C. Sumber Data 

Berikut adalah penjabaran sumber data yang digunakan penulis dalam 

penelitian ini :  

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh 

informan atau data dari hasil wawancara dari narasumber saat penelitian.
54

 Sumber 

data primer dalam penelitian merupakan sumber data utama yang diambil langsung di 

lokasi penelitian.  Informan utama  yang akan diteliti adalah Camat Botoramba, 

Sekretaris Camat Bontoramba, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) di 

Kecamatan Bontoramba.  
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2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh penulis untuk 

mendukung sumber data primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, 

literature, penelitian terdahulu, buku, situs di internet yang berkenaan dengan 

penelitian yang dilakukan dan lain sebagainya. 
55

 

Adapun Informan tambahan dalam penelitian ini adalah ketua lembaga 

kemasyarakatan dan Masyarakat di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.  

D. Instrumen Penelitian  

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni 

peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data 

hingga melaporkan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrument harus berkemampuan 

dalam menganalisis data. Barometer  keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari 

instrument yang digunakan dalam penelitian lapangan meliputi observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi: 

1. Observasi  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, 

mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan 
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pencatatan.
56

 Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi participant 

observation atau observasi dengan partisipasi pura-pura, dimana peneliti masuk ke 

dalam dunia subjek, dengan demikian peneliti masih bias mengamati secara langsung 

semua aktivitas dan fenomena-fenomena yang timbul dalam lingkup observasi. 

Observasi yang dilakukan pada awal penelitian yaitu pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti, terutama 

yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

pendidikan nonformal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Kecamatan 

Botoramba Kabupaten Jeneponto. 

2. Wawancara (Interview) Mendalam 

Wawancara (interview) adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu
57

.  

Wawancara adalah salah satu prosedur pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara berhadapan langsung (face to face) dengan orang yang dianggap dapat 

memberikan keterangan terhadap obyek yang diteliti. Penulis akan mengadakan 

wawancara secara mendalam terhadap Camat Botoramba, Sekretaris Camat 

Bontoramba, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) di Kecamatan Bontoramba. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi dimanfaatkan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber 

non insani (bukan manusia). Dalam hal ini, dokumen digunakan sebagai sumber data 

karena dokumen dapat dimanfaatkan dalam membuktikan, menafsirkan, dan 

meramalkan suatu peristiwa. Adapun dokumen yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini adalah berupa data-data mengenai masyarakat miskin dan foto-foto kegiatan 

pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research), terlebih dahulu 

diolah dan dijabarkan dalam pembahasan. Untuk menyajikan data yang merupakan 

hasil penelitian deskriptif dengan analisis data secara induktif. Kemudian penulis 

akan melakukan analisis agar memperoleh data yang valid untuk disajikan sesuai 

dengan masalah yang dibahas. Didalam penelitian ini penulis menggunakan tiga 

tahapan dalam melakukan analisis data, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Semua data di lapangan dianalisis sekaligus dirangkum, dipilih hal-hal yang 

pokok dan difokuskan pada masalah pokok yang dianggap pentin, dicari tema tema 

dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah di pahami.
58

 Data yang 

telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian sehingga 

gambaran akan hasil penelitian lebih jelas. 

                                                 
58

 Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif  R&D (Cet.. VI; Bandung: Alfabeta, 2008), 

h.234 



46 

 

 

 

 

2. Penyajian Data 

Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono, mangatakan yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks dan bersifat naratif.
59

 Sedangkan data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan 

berdasarkan kelompok masalah yang akan diteliti, sehingga memungkinkan adanya 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penyajian data ini penulis menyajikan 

hasil penelitian, bagaimana temuan-temuan baru dihubungkan dengan penelitian 

terdahulu. Penyajian data dalam penelitian bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-

hal yang menarik dan masalah yang diteliti, metode yang digunakan, penemuan yang 

diperoleh, penafsiran hasil, dan penginterpretasiannya dengan teori. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 

objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas. Jadi makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 

kekokohannya, dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. Peneliti pada 

tahap ini mencoba menarik kesimpulan berdasarkan tema untuk menemukan makna 

dari data dan penulis membuat saran sebagai bagian akhir dari penelitian. 
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Proses selanjutnya daam penelitian ini adalah analisis data yang bertujuan 

untuk menyederhanakan data yang dikumpulkan sehingga memudahkan peneliti 

untuk menjelaskannya. Jenis analisis yang diigunakan adalah jenis data yang bersifat 

kualitatif, yaitu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
60
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BAB IV 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PENDIDIKAN NON 

FORMAL DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Jeneponto terdiri dari 11 Kecamatan, 31 

Kelurahan dan 82 desa. Pada tahun 2017, Kabupaten ini memiliki luas wilayah 

706,52 km² dan jumlah penduduk sebesar 409.693 jiwa dengan sebaran penduduk 

580 jiwa/km².
61
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Tabel 4.1 

Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jeneponto 

Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jeneponto, adalah sebagai 

berikut: 

No Kode 

Kemendagri 

Kecamatan Jumlah 

Kelurahan 

Jumlah 

Desa 

Status 

1 73.04.09 Arungkeke 0 7 Desa 

2 73.04.01 Bangkala 4 10 Desa 

3 73.04.06 Bangkala Barat 1 7 Desa 

4 73.04.04 Batang 2 4 Desa 

5 73.04.03 Binamu 12 1 Desa 

6 73.04.07 Bontoramba 1 11 Desa 

7 73.04.05 Kelara 5 5 Desa 

8 73.04.10 Rumbia 0 12 Desa 

9 73.04.02 Tamalatea 6 6 Desa 

10 73.04.11 Tarowang 0 8 Desa 

11 73.04.08 Turatea 0 11 Desa 

  Total 31 82  

Sumber Data: https://jenepontokab.go.id/statistik_sektoral 
 

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan 

Daerah Jeneponto mencakup 113 Desa / Kelurahan dengan rincian 82 Desa dan 31 

Kelurahan. Ditinjau dari status desa yang tertinggal, masih banyak di jumpai Desa 

https://jenepontokab.go.id/statistik_sektoral
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yang tertinggal yaitu sebanyak 39 Desa, sisanya yang lain yaitu sebanyak 42 Desa 

tidak tertinggal lagi. Pada tahun 2017 Tanah negara seluas 879,80 Ha telah 

disertifikatkan. Sedangkan untuk pendaftaran hak pencatatan tanah di Jeneponto 

meningkat menjadi 5.082. Diantaranya pemberian hak 3.800, hak dana bangunan 305, 

hak pakai 67, pemisahan 873, dan sertifikat pengganti 7.
62

 

Data lain mengenai status beberapa Kecamatan yang dikategorikan daerah 

tidak tertinggal, tertinggal dan sangat tertinggal. Adapun hasil klasifikasi sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 

Daftar Status Desa/Kelurahan di Kabupaten Jeneponto 

No Kecamatan Status Desa/Kelurahan 

Tidak 

Tertinggal 

Tertinggal Sangat 

Tertinggal 

1 Arungkeke 1 6 - 

2 Bangkala 7 2 - 

3 Bangkala Barat 5 2 - 

4 Batang 1 3 - 

5 Binamu 1 - - 

6 Bontoramba 5 6 - 

7 Kelara - 5 - 

8 Rumbia 1 5 - 
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9 Tamalatea 3 3 - 

10 Tarowang 3 5 - 

11 Turatea 9 2 - 

Sumber Data: https://jenepontokab.go.id/statistik_sektoral 

 

Adapun diagram status Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut: 

 

Berdasarkan data di atas, diperoleh data bahwa salah satu kecamatan yang 

memiliki status Desa/ Kelurahan yang paling banyak tertinggal adalah Kecamatan 

Bontoramba yakni sebanyak 6 Desa/Kelurahan yang masih masuk kategori tertinggal. 

Olehnya itu peneliti akan lebih jauh membahas tentang bagaimana pemberdayaan 

masyarakat miskin disana melalui pendidikan non formal dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan sosial di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

Selain itu ada beberapa Lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah di tiap 

Kecamatan, Adapun datanya sebagai berikut: 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

STATUS DESA/KECAMATAN DI KABUPATEN 
JENEPONTO 

Tidak Tertinggal Tertinggal Sangat Tertinggal

https://jenepontokab.go.id/statistik_sektoral
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Tabel 4.3 

Lembaga di Kabupaten Jeneponto 

No 

Kecamatan 

Lembaga  

LPD BPD 
Jumlah 

Kelembagaan 

1 Arungkeke 0 7 7 

2 Bangkala 4 10 14 

3 Bangkala Barat 1 7 8 

4 Batang 2 4 6 

5 Binamu 12 1 13 

6 Bontoramba 1 11 12 

7 Kelara 5 5 10 

8 Rumbia 0 12 12 

9 Tamalatea 6 5 11 

10 Tarowang 0 8 8 

11 Turatea 0 11 11 

Sumber Data: https://jenepontokab.go.id/statistik_sektoral 

 

Berdasarkan data di atas, diperoleh data bahwa salah satu kecamatan yang 

salah satunya memiliki Lembaga LPD dan BPD yang paling banyak adalah 

Kecamatan Bontoramba yakni LPD sebanyak 1 dan  BPD sebanyak 11 sehingga 

jumlah Lembaga pemerintahan di Kecamatan Bontoramba adalah sebanyak 12 

Lembaga. Hal ini menandakan bahwa Lembaga pemerinatah telah dibentuk dan 

dengan jumlah yang banyak, akan tetapi mengapa Kecamatan Bontoramba masih 

https://jenepontokab.go.id/statistik_sektoral
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masuk dalam salah satu Kecamatan yang beberapa Desa/Kelurahannya masih 

tertinggal, disinilah kita perlu mengetahui bagaimana sebenarnya pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan disana khsusnya pemberdayaan masyarakat miskin disana 

melalui pendidikan non formal dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial di 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.  

Hasil wawancara berkaitan dengan profil Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto yakni Muh. Nurlewa sebagai Camat Bontoramba menyatakan bahwa: 

“Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto itu dek ada 11 Desa, dan 1 

Kelurahan. Kecamatan Bontoramba itu dibentuk dek kebetulan bersamamaan 3 

Kecamatan lain, seperti Kecamatan Bangkala, Kecamatan Bangka barat, dan 

Kecamatan Arungkeke, terus penduduk di Kecamatan Bontoramba itu kira-kira 

36. 367 jiwa, perempuan sebanyak 18.943 jiwa dan laki-laki sebanyak 17.424 

jiwa.”
63

 

Sedangkan hasil wawancara yang sama dilakukan terhadap Sekretaris Camat 

Bontoramba yakni Mursalim, menyatakan bahwa: 

“Kecamatan Bontoramba itu salah satu Kecamatan yang punya jumlah 

penduduk sebanyak 36. 367 jiwa, selama pegangka jabatan dan tanggung jawab 

Sekretaris Camat, ehhh saya pimpin itu 3 Kepala Sub Bagian (Kasubag), yakni 

Kasubag Keuangan, Kasubag Program dan Kasubag Kepegawaian dan Umum. 

Selama menjabatka itu semua Kasubag dibawah yang kupimpin selalu ji buat  

RKA dan DPA untuk program dan ada tugas untuk mendampingi ke 

Kabupaten.”
64

 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan maka kita mampu menyimpulkan 

bahwa Kecamatan Bontoramba merupakan salah satu Kecamatan yang cukup luas 

                                                 
63

Muh. Nurlewa, (45 Tahun) Camat Kecamatan Bontoramba, Wawancara penulis di Kantor 

Kecamatan Bontoramba pada Tanggal 7 Desember 2020. 
64

Mursalim, (47 Tahun) Sekretaris Camat Kecamatan Bontoramba, Wawancara penulis di Kantor 

Kecamatan Bontoramba pada Tanggal 10 Desember 2020. 



54 

 

 

 

dibandingkan dengan 10 Kecamatan lainnya terbukti dari jumlah penduduk yang 

banyak yakni 36. 367 jiwa. Kecamatan Bontoramba juga merupakan salah satu 

Kecamatan yang struktur organisasinya berjalan dengan baik. 

B.  Proses Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pendidikan   

Nonformal Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

 

Pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau 

memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah 

agar dapat mengidentifikasi, menganalisis,menetapkan kebutuhan dan potensi serta 

masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan 

mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan 

adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, 

memotivasi, untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. 

pembangunan yang bersifat people-centered, partipatory, empowering, and 

sustainable.  

Adapun proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

pendidikan nonformal dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto, antara lain sebagai berikut: 
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1. Proses Meningkatkan Kesadaran kepada masyarakat 

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal, 

sesungguhnya merupakan sebuah upaya yang harus memungkinkan masyarakat 

dengan segala keberadaanya dapat memberdayakan dirinya. Dengan berpusat pada 

aktivitas masyarakat itu sendiri dengan berlandaskan pada prinsip dari masyarakat, 

dilaksanakan oleh masyarakat untuk masyarakat atau dengan istilah lain adalah 

pendidikan yang berbasis pada masyarakat.  

Oleh karena itu “proses” merupakan langkah awal untuk menentukan sebuah 

keberhasilan program yang dilaksanakan, apabila proses itu berjalan sesuai dengan 

tahapan yang sesungguhnya maka hasil dari proses itu pasti baik, dan sebaliknya juga 

apabila proses itu tidak sesuai maka hasilpun juga akan tidak maksimal bahkan tidak 

tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan dari lembaga atau organisasi yang 

bersangkutan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Camat Bontoramba dalam hal ini Muh. 

Nurlewa bahwa : 

“Saya selaku Camat Bontoramba kalau masalah pelaksanaan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan nonformal dalam upaya 

peningkatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto saat ini masih perlu ditingkatkan di tiap Desa yang terdapat di 

Kecamatan Bontoramba baik itu mengenai kesejahteraan keluarga 

memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat masyarakat 

lapisan bawah menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. Kenapa 

penting itu karena kalau tidak adami yang Namanya kesadaran untuk bisa 

mandiri tena tommi, akan tergantung terusmu itu sama pemerintah, contoh ini 

yang sering terjadi seperti ehhh mengharapmi BLT dan bantuan lain, jadi malas 

ki terus karena naharap pemerintah ndak maumi bekerja, ndak adami 

keterampilannya, begitumi terus, itumi na banyak pengangguran juga, makanya 
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itu nanti adami lembaga pemerintah seperti BKPRMI, TKSK, Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga nonformal di tiap Desa supaya bisami 

membantu Kecamatan supaya tercapai ehh tujuannya untuk mensejahterakan 

masyarakat khsusunya di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.”
65

 

 

Juga di ungkapkan oleh sekretaris Camat Bontoramba dalam hal ini bapak 

Mursalim bahwa: 

“Setiap Desa itu dek di Kecamatan Bontoramba ada beberapa Lembaga yang 

terbentuk, tapi untuk saat ini yang sangat aktif itu hanya Lembaga KPDB dari 

Desa Barayya yang selalu aktif melaksanakan kegiatan rutin tiap tahun, banyak 

sekali kegiatannya dan selalu memberikan bantuan kalau ada  korban banjir, 

pembagian makanan bagi masyarakat miskin, melakukan lomba-lomba antara 

Desa dibidang kegamaan, seni dan olahraga dan bekerjasama dengan BKPRMI, 

Pemerintah dan Lembaga lainnya dari Desa-Desa di Kecamatan Bontoramba. 

Sebaiknya jangan hanya satu Lembaga yang aktif tapi Lembaga-lembaga lain 

juga harus bersinergi dan Bersama-sama aktif dalam melakukan kegiatan-

kegiatan pengembangan kesejahteraan masayarakat.”
66

 

 

2. Pemberdayaan Melalui Pelatihan Berwirausaha 

Pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat merupakan sebuah proses untuk 

menjadikan masyarakat lebih berdaya dan mengurangi ketergantungan terhadap 

subsidi pemerintah serta meningkatkan partisipasinya dalam pembangungan dan itu 

sangat berguna sangat keterampilan dan kemampuan tambahan. Kegiatan yang 

berupa pelatihan berwirausaha dengan cara mengikuti pelatihan dan belajar 

mengembangkan usahanya sendiri sehingga kegiatan peningkatan kesejahteraan 

sosial Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dapat terwujud. Sebagaimana 
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yang diungkapkan oleh Ketua TKSK Kecamatan Bontoramba dalam hal ini Tumpu 

bahwa : 

”Masalah sosial di Kecamatan Bontoramba itu dek bedaki dengan Kecamatan 

lain, jadi di Kecamatan Bontoramba selalu ada konflik apalagi kalau ada 

keramaian, selalu ada picuki itu masalah, terus itu masalah ekonomi juga  

seperti tidak natau masyarakat bikin usaha-usaha tergantungji kodong sama 

sawah, padi dan jagung, jadi kalau masuk musim kemarau susahmi cari 

uang,jadi disini juga itu, beberapa lembaga seperti KPBD, Kopral, Genreta, 

HPPK, Aremto, dan HPDB dibentuk untuk supaya kasihan ada damping 

masyarakat untuk kasi aktifki, jadi nakasimi pelatihan-pelatihan kalau mauki 

usaha-usaha kecil, nabantu KPBD, Nahhh disitu itu dek banyak anak-anak 

mahasiswa dan lulus kuliah yang bantuki, ada juga anak paraktek naajarki bikin 

pupuk untuk pertanian, terus naundangki narasumber ahli dibidang pertanian, 

pembuatan pengairan dan pelatihan bagi ibu rumah tangga supaya bisa 

membuat kerajinan. Lembaga pemerintah dan aparat Desa juga itu dek 

membantu.”
67

 

 

Kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan non formal di 

Kecamatan Bontoramba Kebupaten Jeneponto sudah berjalan dengan baik, hal ini 

terbukti dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Camat Bontoramba yakni Muh. 

Nurlewa, menyatakan bahwa: 

“Alhamdulillah, di Kecamatan Bontoramba itu dek kalau masalah masih masuk  

Kecamatan yang mau dikembangkan, jadinya memang dari 11 Desa di 

Bontoramba terdapat 6 yang merupakan Desa tertinggal, artinya perlu 

dilakukan pemberdayaan masyarakat miskin nah inimi banyak kegiatan yang 

harus dilakukan. Disini kita itu setiap Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 

sudah melakukan program-program dari Pusat, seperti Fakir Miskin Pedesaan 

(FMD), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Tenaga 

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Program Kesejahteraan Sosial Anak 

(PKSA), Asistensi Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial ODK (ASLKS ODK), 

Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), Asistensi Sosial 

Lanjut Usia Terlantar (ASLUT), Bantuan Keserasian Sosial, Asuransi 

Kesejahteraan Sosial (ASKESOS), Rumah Sosial, dan Penyuluhan Sosial.Jadi 
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Tumpu, (38 Tahun) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Bontoramba, Wawancara 

penulis di Kantor di Kantor Kecamatan pada Tanggal 7 Desember 2020 
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yang ada itu kaitannya dengan Lembaga-lembaga pemerintahan ataupun 

Lembaga yang dibentuk dalam pemberdayaan masyarakat miskin lewat 

pendidikan nonformal untuk supaya bisa meningkat itu  kesejahteraan sosial 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, yakni PKH dan BKPRMI 

dibawah naungan Pemerintah, dan organisasi lain yang terbentuk seperti 

Kopral, Genreta, HPPK, Aremto, KPBD dan HPDB. Jadi dek Lembaga yang 

kusebut semua itu yang aktif di masyarakat Kecamatan Bontoramba.”
68

 

 

Hal sama dikemukakan oleh Dewan Penasehat (Kerukunan Pemuda Desa 

Barayya) KPDB yakni Jasman, menyatakan bahwa: 

“Begini dek itu KPDB singkatan dari (Kerukunan Pemuda Desa Barayya), 

dimana KPBD didirikan dalam rangka sebagai agen perubahan moral pemuda 

dan  kegiatan sosial. Nah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin 

yang kami lakukan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan sosial 

Kecamatan Bontoramba antara lain: 1) KPDB bekerjasama dengan Lembaga 

nonformal lainnya dan perangkat Desa dengan melakukan kegiatan-kegiatan 

turnamen seperti Porseni tiap tahun, 2) melakukan penggalangan Dana untuk 

memberikan bantuan kepada masyarakat yang perekonomiannya dibawa 

standar, 3) Melakukan kegiatan yang melibatkan anak-anak dan remaja sebagai 

ajang perlombaan untuk memberikan bantuan secara tidak langsung kepada 

mereka yang kurang mampu baik itu alat tulis, al-quran dan pakaian,4) dan 

terakhir yang baru2 ini dilakukan adalah bekerja sama dengan perangkat Desa 

dan Kecamatan dalam penanggulana Covid=19 yang saat ini khusus di 

Kecamatan Bontoramba masih terbatas masalah handsainitezer, dan masker, 

serta membantu program Desa dan Kecamatan melakukan penyemprotan di 

Desa-desa di Kecamatan Bontoramba.”
69

 

  

Dari wawncara diatas, baik pemerintah melalui TKSK serta lembaga pemuda 

mempunyai peranan membantu serta senantiasa mendampingi masyarakat dalam 

upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto. 
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3. Pemberdayaan Melalui Kelompok Belajar 

Pemberdayaan melalui kelompok belajar merupakan suatu proses saling 

berbagi pengetahuan kepada masyarakat untuk mengembangkan kecerdasan sikap, 

kreativitas dan  keterampilan dalam upaya meningkatkan potensi serta sumber daya 

yang ada. Artinya segala sesuatu yang dikerjakan masyarakat hendaknya bermanfaat 

untuk kehidupan mereka. Kelompok belajar ini terdiri lembaga masyarakat, lembaga 

pemuda ataupun lembaga pemerintah yang saling berbagi pengetahuan, kemampuan, 

dan pengalaman antara yang satu dengan lainnya. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid 

Indonesia (BKPRMI) yakni Jumakka sebagai berikut: 

“Lembaga Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) itu dek 

adalah lembaga pemerintah yang dibentuk 3 September 1977. Misi nya itu 

mewujudkan persatuan dan Kesatuan Ummat dalam semangat Ukhwah  

Islamiah demi tercapainya ummat yang satu, dan wujudkan masyarakat 

marhamah yang berpegang teguh pada nilai-nilai  Islam. Jadi artinya itu eee 

Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) fokuski sama 

kegiatan keagamaan yang berpusat di Mesjid, yang mengkaji masalah agama 

dan keislaman, terus itu focus ki sama Dakwah, Hukum, Majelis Talim, 

Kesehatan. Kalau perannya itu BKPRMI dek dalam pemberdayaan masyarakat 

miskin melalui pendidikan nonformal dalam upaya peningkatan kesejahteraan 

sosial kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto selalu dia mengajar lewat 

dakwah dan naajarkan  itu tentang supaya paham itu Bacaan Al-Qur‟an karena 

di Kecamatan Bontoramba. Disini itu dek mutauji toh kalau masih banyak yang 

buta Bacaan Al-Qur‟an,  nia tong ajaran sesat yang biasa nabikin masyarajat 

dan selalu juga dibantu masalah ekonomi di masyarakat seperti diajarkan 

kasihan pengetahuan bagaimana tata cara Nabi bertani dan beternak pada masa 

Rasulullah, jadi ee ada mi toh ilmunya masyarakat untuk memperbaiki 

kehidupan perekonomian apalagi di Kecamatan Bontoramba.”
70
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Jamakka, (34 Tahun) Ketua Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI), 
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Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang dilakukan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa, dalam melakukan pemberdayaan masyarakat miskin telah 

dilakukan dengan program-program yang dibuat melalui Lembaga pemerintahan, 

seperti BKPRMI melakukan pengajaran melalui dakwah tentang pemahaman 

pengajaran Bacaan Al-Qur‟an bagi masyarakat karena di Kecamatan Bontoramba 

masih banyak yang buta Bacaan Al-Qur‟an,  Paham- paham sesat masih banyak 

berkembang disana, dan membantu pada masalah ekonomi di masyarakat. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu masyarakat yakni Syamsi 

mengatakan sebagai berikut: 

”Kalau disini nak banyak banyak lembaga pemuda dan masyarakat yang sering 

bantuki belajar, seperti anak remaja mesjid yang  na ajarki mengaji sama 

membaca kalau itu yang organisasi pemuda na ajariki buat kerajianan tangan 

seringki juga na bantu kalau ada perluta sama pemerintah kalau ada bantuan 

juga seringi ikut berpartisipasi. Nah lain to lagi kalau bantuan dari pemerintah, 

kalau kaya‟ saya kemarin itu dapatja bantuan berupa mesin jahit tapi tidak saya 

pake ji karena saya itu nak tidak terlalu pintar menjahit jadi saya siampanji di 

rumah, kalau bantuan lain seperti uang atau sembako biasa dipake ji untuk 

kebutuhan hidup karna, mutaumi itu dek apalagi sekarang corona i jadi susahki 

juga cari pekerjaan lain kalau bukan bertani.” 

 

Selain itu wawancara yang dilakukan dengan ketua Kerukunan Pemuda Desa 

Baraya (KPDB) yakni muh Ghazalai mengatakan sebagai berikut: 

“Jadi begini ee, KPDB (Kerukunan Pemuda Desa Barayya)  itu adalah 

Lembaga Kepemudaan yang didirikan oleh beberapa pemuda di Desa Barayya 

yang saat itu sadar kalau mau maju daerah maka harus ada perannya pemuda, 

Di KPDB itu terdiri dari dewan pembina, pendiri atau perintis, dewan 

penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara, selain itu untuk bidang 

yang terdapat dalam organisasi kami yakni teridiri dari Bidang olahraga, agama, 

pengkaderan, organisasi. Adapun visi dari Lembaga kami itu menjadi lembaga 

pemersatu antar pemuda di Kecamatan Bontoramba agar tali silaturahmi tetap 
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terjalin ee sehingga tercipta persatuan dan kesatuan supaya bisa hidup 

berdampingan, dan tidak ada konflik terus sebagai wadah untuk 

mengembangkan  minat dan potensi serta bakat  pemuda pemudi di Desa 

Barayya.”
71

 

 

Dari hasil wawancara dapat diperoleh bahwa  selama  ini  kegiatan proses  

pemberdayaan yang dilaksanakan sudah beberapa yang berjalan, akan tetapi masih 

belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat  miskin  yang selama  ini  

mereka terlibat  dalam  proses  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat dari  proses  yang  

selama  ini dilakukan oleh para penggelola Lembaga nonformal untuk membantu 

masyarakat  miskin  untuk  diberdayakan. Olehnya itu dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan pemberdayaan Masyarakat miskin adalah upaya yang dilakukan 

pemerintah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat meliputi kesejahteraan 

keluarga memandirikan masyarakat miskin, mengangkat harkat dan martabat 

masyarakat lapisan bawah menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam bertindak. 

Dengan hadirnya beberapa Lembaga yang aktif dimasyarakat seperti KPDB, 

Kopral (Komunitas Pemuda Kreatif Bangkala Loe) Genreta (Generasi Remaja 

Tanammawang), HPPK (Himpunan Pemuda Pelajar Kareloe), Aremto (Anak Remaja 

Tombolo), dan HPDB (Himpunan Pemerhati Desa Bulusibatang)  ditengah 

masyarakat merupakan angin segar bagi masyarakat karena Lembaga tersebut 

menjadi Lembaga perantara agar masyarakat lebih dekat lagi dengan pemerintah 

untuk menyampaikan aspirasi mereka.  
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 Muh. Ghazali, (26 Tahun) Ketua Kerukunan Pemuda Desa Barayya (KPDB) Bontoramba, 

Wawancara penulis di Kesekretariatan KPDB Bontoramba pada Tanggal 7 Desember 2020. 
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Meskipun sebenarnya masih perlu dilakukan lagi peningkatan  dari segi 

program-program yang dilakukan oleh lembaga pendidikan nonformal dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan sosial Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

Selain itu Pemerintah tidak akan mengetahui masalah sosial apa saja yag terjadi di 

masayarakat apabila mereka tidak turun langsung melakukan pengamatan di 

masyarakat.  

Kondisi ini  berbeda  dengan  yang  terjadi  di lembaga yang  ada  di   

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  

selama  ini  Lembaga lembaga sudah mulai mengutamakan hubungan Kerjasama 

akan tetapi masih perlu lagi untuk ditingkatkan intensitas Kerjasama antara Lembaga. 

Sehingga tujuan kesejahteraan dapat terjadi secara menyeluruh di tiap Desa yang ada 

di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

4. Menumbuhkan Sinergitas antara Seluruh Masyarakat, Pemerintah dan 

Lembaga Nonformal 

Hubungan sinergitas atau kerjasama antara pemerintah, lembaga dan seluruh 

lapisan masyarakat sangat dibutuhkan untuk saling membantu dalam proses 

pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan nonformal dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan sosial Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto agar 

seluruh program kerja baik dari pemerintah serta harapan-harapan masyarakat dapat 

terwujud sehingga bisa tercipta masyarakat yang sejahtera baik dari ekonomi, sosial 

dan budaya. 
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Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Kopral, Genreta, HPPK, Aremto, dan 

HPDB yang ditemui secara bersamaan dalam kegiatan Peringatan Hari Jadi KPDB,di 

wakili oleh Ketua HPDB mereka menyatakan bahwa: 

“Kalau mauki lihat itu daerah sejahtera baik itu toh masalah sosialnya sama 

ekonominya, satuji kuncinya haruski semua sadar apalagi pejabat daerah untuk 

bisa kembangkan wilayahnya, masayarakat juga itu haruski kerjasama bukan 

malah berkelahi terus, terus beberapa Lembaga di Desa khususnya di 

Bontoramba selalu ada kegiatannya yang bisa satukan masyarakat, ya 

contohnya itu kegiatan agama, olahraga, dan seni supaya kuatki silaturahminya 

toh, terus kami juga itu sebagai perantara untuk sampaikan masukan atau 

aspirasinya masyarakat ke pejabat Desa, kalau ada sede masalah di Desa kitami 

yang wakili masyarakat sebagai Lembaga nonformal untuk sama- sama 

bermusyawarah dan menyampaikan kepada Desa dan nantinya akan di teruskan 

di Kecamatan. Selama ini juga Aparat Desa, Kecamatan, TKSK, BKPRMI juga 

sangat membantu kodong dalam melakukan pemberdayaan masyarakat miskin 

dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto, Adapun kegiatannya itu seperti, ikut membantu dalam 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tiap Lembaga kalau mauki 

penggalangan dana untuk membantu masyarakat miskin, bikinki kodong 

kegiatan yang melibatkan anak-anak dan remaja, seperti itu dikasiki bantuan 

seperti pakaian, buku dan alat sekolah lainnya, ikut dalam kegiatan 

penanggulangan covid dengan membantu membagikan handsainitazer dan 

masker kepada masyarakat, membantu masyarakat juga dengan perekonomian, 

membantu cair bantuan pupuk, membantu siapkan Dranase dan irigasi ya 

tentunya bersama aparat desa dan kita kasi juga pelatihan seperti diundang 

pemateri yang tau caranya bikin usaha sama caranya bertani.”
72

 

 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dari ke empat proses pemberdayaan yang 

dilakukan di Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto belum berjalan secara 

optimal, kerena masih kurangnya sinergisitas antara seluruh masyarakat, pemerintah 

dan Lembaga, masih kurangnya kepercayaan satu sama lain akan tetapi upaya 

perbaikan selalu dilakukan, dimana selama ini lembaga pendidikan nonformal sudah 
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Muh Awal (29 Tahun) Ketua Lembaga Nonformal HPDB, Wawancara penulis di Sekret KPDB 

Kecamatan Bontoramba pada Tanggal 7 Desember 2020. 
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mulai mengutamakan hubungan kerjasama antar Lembaga lain dari segi intensitasnya 

tapi terkadang dukungan dari pemerintah yang juga sangat menentukan keberhasilan 

proses pemberdayaan kesejahteraan masyarakat miskin. Sehingga ketika sinergisitas 

antara seluruh stakeholder dalam kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik maka 

tujuan kesejahteraan dapat terjadi secara menyeluruh di tiap Desa yang ada di 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 

Dari beberapa lembaga yang  dijadikan  sebagai  sasaran dan  fokus  penelitian  

selama  ini  dalam  proses  pemberdayaan   yang  dilakukan   sudah menunjukan  

tanda-tanda  untuk  peningkatan  kesejahteraan  sosial  masyarakat  miskin yang  ada  

di   Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Sesungguhnya  harapan  dari  

warga  masayarakat  atau  masyarakat  miskin  yang  ikut  dalam kegiatan    tersebut    

sangat    mengharapkan mereka  bisa  dapatkan  sesuatu  yang  selama ini  mereka  

tidak  miliki.  Agar  dapat  dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Membangun  

hubungan  kerja  sama adalah    membangun    keparcayaan    berarti membangun  

budaya,  membangun  budaya bukan hanya sekedar membangun adat, tradisi, dan 

kebiasaan akan tetapi membangun budaya   berarti   membangun   kemampuan 

keterampilan   dan   membangun   sikap,   dimana  apabila  ketiga  hal  ini  dijadikan  

dasar dalam  membangun  hubungan  kerja  sama, maka  yakin  dan  percaya  

Lembaga-lembaga penyelenggara  pendidikan  nonformal  tersebut  akan  tetap  eksis  

dan  bisa  bertahan  dalam    menjalan    proses    pemberdayaannya. 
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C. Kendala Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin 

Melalui Pendidikan Nonformal Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan 

Sosial Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

 

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal, 

sesungguhnya merupakan sebuah upaya yang harus memungkinkan masyarakat 

dengan segala keberadaanya dapat memberdayakan dirinya. Dengan berpusat pada 

aktivitas masyarakat itu sendiri dengan berlandaskan pada prinsip dari masyarakat, 

dilaksanakan oleh masyarakat untuk masyarakat atau dengan istilah lain adalah 

pendidikan yang berbasis pada masyarakat. 

Pemberdayaan sangat identik dengan pendidikan dan ini merupakan hakekat 

dalam pendidikan itu sendiri, karena apa yang disebut dengan pendidikan termasuk 

pendidikan nonformal adalah usaha yang dilakukan untuk memberdayakan manusia, 

meningkatkan derajat manusia, dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada 

diri manusia agar dengan kemampuan yang mereka miliki dapat dikembangkan 

melalui sebuah pembelajaran maupun pelatihan dengan harapan mereka bisa berdaya. 

Saat ini lembaga pendidikan nonformal di Kecamatan Bontoramba Kabupaen 

Jeneponto yaitu KPDB (Kerukunan Pemuda Desa Barayya), Kopral (Komunitas 

Pemuda Kreatif Bangkala Loe) , Genreta (Generasi Remaja Tanammawang), HPPK 

(Himpunan Pemuda Pelajar Kareloe), Aremto (Anak Remaja Tombolo), dan HPDB 

(Himpunan Pemerhati Desa Bulusibatang)  sampai saat ini keenam Lembaga masih 



66 

 

 

 

tetap aktif dalam melaksankan proses pemberdayaan kepada masyarakat miskin, 

walaupun masih terdapat berbagai macam kendala dalam melaksanakan kegiatan.  

Muh. Ghazali sebagai Ketua KPDB, menyatakan bahwa 

Sebagai ketua KPDB ehh dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat miskin ada beberapa langkah-langka yang seharusnya dapat 

diperhatikan oleh penggelola Lembaga oleh antar lain itu dek: (a) kondisi warga 

belajar, kondisi sumber belajar (tutor, dan prasarana lainnya (c) daya dukung 

pemerintah, tokoh dan lembaga organisasi lainnya masyarakat, dan (e) 

kemampuan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan program.
73

 

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap Sekretaris Camat Bontoramba 

menyatakan bahwa: 

Begini dek hasil pelaporan yang masuk di Kecamatan itu dari 11 Desa 1 

keluarahan beda-beda fungsi Desa, nanti ada masalah di Desa baru disampaikan 

ke Kecamatan baru kami selesaikan, sampai saat ini belum ada yang kami 

hadapi masalah sosial yang mencolok di Kecamatan Bontoramba. Desa masih 

mampu menyelesaikan masalah sosial di Desanya masing-masing, Tapi 

memang kami pasti senantiasa menyampaikan bantuan-bantuan ke Desa baik 

itu bantuan Pendidikan maupun BLT (Bantuan Langsung Tunai). 
74

 

 

 

Hal berbeda dikemukakan oleh Ketua Aremto (Anak Remaja Tombolo) yakni 

Kasim, menyatakan bahwa: 

Masalah sosial di Kecamatan Bontoramba untuk saat ini masih sangat kurang 

dalam penyediaan pupuk bagi petani yang kebanyakan mata pencahariannya 

sebagai petani, sarana dan prasarana pertanian yang masih sangat kurang, 

Drenase dan irigasi merupakan masalah yang paling urgen kerena selalu 

kekurangan air,dan petani mengalami kekeringan.Nah paling penting itu 

masalah besarnya dek masalah Drenase dan irigasi, kasihan petani karena 

selama ini hanya jagung yang bisa natanah, makanya itu dibuatkan drenase dan 

                                                 
73

Muh. Ghazali, (26 Tahun) Ketua KPDB Kecamatan Bontoramba, Wawancara penulis di 
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irigasi supaya bisami kasihan bervariasi hasil tanamnya bisami menghasilkan 

padi dan tumbuhan lainnya
75

 

 

Dewan Penasehat KPDP Bersama dengan beberapa Lembaga nonformal 

menyatakan bahwa,  

Aparat Desa dan Kecamatan memang dek sejauh ini harus lebih memperhatikan 

lagi dari segi pembagian pupuk pertanian agar lebih merata, banyak ndak dapat 

kasihan warga dan penyediaan tempat-tempat pelatihan bagi masyarakat, 

kesadaran masyarakat yang kadang surut dalam bekerjasama antara masysrakat, 

dan paling penting adalah manajemen masyarakat yang sangat kurang. 

Kendalanya biasa ehhh dari segi kegiatan pelatihan yang seharusnya lebih 

nakasiki masyarakat yang betul-betul kasihan tidak ada uangnya supaya ada 

kasihan keterampilannya, supaya ada keterampilannya jadi bisa kasihan lebih 

kreatif, jadi bukan cuman pengalamannya, tpi bisa napraktekkan. Belumpi itu 

sampai masalah kesejahteraan hidupnya kasihan , dan terakhir itu yang 

dibutuhkan adalah  masalah modal usaha.
76

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

pendidikan nonformal dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut: 

1. Adanya kesulitan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat 

pentingnya mengikuti pelatihan pemberdayaan terkadang menjadi kendala, 

banyak masyarakat yang memiliki watak keras yang sulit untuk dijelaskan 

secara baik-baik sehingga kerjasama antara aparat Desa, Kecamatan, 

Lembaga pemerintah dan Lembaga nonformal sulit dilakukan.  
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2. Banyaknya masyarakat yang memiliki ekonomi baik tapi justru mereka yang 

sering mendapatkan bantuan dan mengikuti pelatihan, sedangkan masyarakat 

yang memiliki latar belakang ekonomi yang lemah justru tidak mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa dan Lembaga 

nonformal, padahal merekalah yang seharusnya diutamakan agar memiliki 

keterampilan. Sehinggga kecakapan hidup yang diperoleh dari pelatihan itu 

saat ini hanya sebatas pada pengalaman semata. Belum sampai pada tingkat 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

3. Kendala selanjutnya adalah kurangnya modal usaha bagi masyarakat miskin, 

sehingga sulit untuk membuka usaha. 

Program pendidikan nonformal yang dirintis harus memiliki tujuan dan 

orientasi yang jelas, agar kehadirannya mampu meningkatan pengetahuan, 

keterampilan, profesionalitas, produktifitas, dan daya saing masyarakat dalam 

merebut peluang pasar dan peluang usaha, yang pada sasarannya harus mampu 

mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat berupa kemsikinan, dan 

pengangguran. Karena tantangan pelaksanaan program pendidikan nonformal ke 

depan semakin besar untuk dihadapi oleh masyarakat. Kondisi seperti ini yang 

seharusnya dipikirkan oleh penggelola, dan pemerintah yang memiliki tanggung 

jawab besar untuk menyejahterakan masyarakat miskin yang berada di Kecamatan 

Bontoramba Kebupaten Jeneponto. 
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Agar ke depan pelaku pendidikan nonformal harus mampu merekontruksi 

paradigma kepada masyarakat mapun pemerintah daerah bahwa pendidikan 

nonformal itu bukanlah pendidikan yang tidak mampu menjanjikan masa depan 

masyarakat. Tetapi pendidikan nonformal adalah pendidikan yang mempu 

memberikan masa depan kepada masyarakat. Karena konsep dari pendidikan 

nonformal itu memiliki keistimewaan tersendiri dalam mencerdaskan dan 

memberdayakan masyarakat. Dan ini telah diatur di dalam Undang-undang No 20 

tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Secara garis besar, kita sangat membutuhkan jejaring kerja (networking) 

untuk menjadikan kehidupan atau organisasi kita lebih sukses dan dapat bersaing. 

Demikian pula dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Organisasi 

Sosial (Orsos), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), jika mau dikatakan 

professional dan maju membangun hubungan kerja sama dengan semua pihak yang 

ada, pada khususnya Kecamatan Bontoramba dan umumnya di Kabupaten Jeneponto 

yang dilaksanakan harus dapat terkoneksi dengan berbagai sumber dalam suatu 

jejaring kerja (networking). agar program-program tersebut dapat menjadi aikon 

dalam  upaya peningkatan kesejahteraan sosial Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa:   

1. Proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendidikan 

nonformal dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto dilakukan melalui empat proses 

pemberdayaan yakni: 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat 2) Pemberdayaan 

melalui pelatihan berwirausaha dengan, 3) Pemberdayaan melalui kelompok 

belajar oleh lembaga seperti KPDB, Kopral (Komunitas Pemuda Genreta 

(Generasi Remaja Tanammawang), HPPK (Himpunan Pemuda Pelajar 

Kareloe), Aremto (Anak Remaja Tombolo), dan HPDB (Himpunan Pemerhati 

Desa Bulusibatang) sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat 

dan membantu masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan, 4) 

Menumbuhkan sinergisitas antara seluruh masyarakat, pemerintah dan 

Lembaga. 

2. Kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin 

melalui pendidikan nonformal dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto antara lain: 1) Adanya kesulitan 

dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, sehingga kerjasama antara 

aparat Desa, Kecamatan, Lembaga pemerintah dan Lembaga nonformal sulit 
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dilakukan. 2) Kegiatan pelatihan tidak tepat sasaran yang dimana seharusnya 

diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi lemah 

yang seharusnya diutamakan agar memiliki keterampilan. Sehinggga kecakapan 

hidup yang diperoleh dari pelatihan itu saat ini hanya sebatas pada pengalaman 

semata. Belum sampai pada tingkat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, 3) 

kurangnya modal usaha bagi masyarakat miskin, sehingga sulit untuk membuka 

usaha. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Masih perlu dilakukan peningkatan dari segi program-program oleh  

pemerintah maupun lembaga dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.  

2. Pemerintah harus turun langsung melakukan pengamatan di masyarakat untuk 

mengetahui masalah sosial apa saja yang terjadi khsusnya dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan sosial Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto. 

3. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan partisipasi dan aktif 

dalam berbagai kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

peningkatan kesejahteraan sosial. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Informan 

Nama   : Muh. Nurlewa 

Jabatan : Camat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

Alamat  : Bontoramba 

B. Intrumen Wawancara 

Topik  Pertanyaan  

1. Profil Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto 

1. Sudah berapa lama anda menjadi Camat di 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

2. Kapan Kecamatan Bontoramba terbentuk? 

3. Berapa jumlah penduduk di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto?  

2. Proses pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat 

miskin melalui pendidikan 

nonformal 

1. Bagaimana struktur penugasan Camat di 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

2. Apa saja tugas-tugas pokok dan 

tanggungjawab yang harus dilakukan Camat 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

3. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto selama 

ini? 

3. Masalah Sosial di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto 

1. Bagaimana gambaran umum masalah sosial 

di Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

2. Masalah sosial apa yang paling dominan di 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

3. Bagaimana upaya-upaya Kecamatan dalam  

menangani masalah sosial di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

4. Lembaga nonformal apa saja yang dibentuk 

oleh Kecamatan dalam melakukan 

pemberdayaan masyarakat miskin di 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

5. Kendala yang dihadapi 

Kecsmatan dalam 

1. Apa saja yang menjadi kendala dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam 
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penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial dalam pemberdayaan 

masyarakat miskin melalui 

Pendidikan nonformal 

pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

Pendidikan nonformal di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana cara Kecamatan dalam 

menangani kendala terhadao 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

Pendidikan nonformal di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

 

 

 

 

 

                                                                   Jeneponto 

 

                                                                                  Informan 

 

 

 

                    (…………………………………….) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Informan 

Nama   : Muh. Ghazali  

Jabatan : Perintis dan Pendiri  KPBD (Kerukunan Pemuda Desa Barayya)  

Alamat  : Baraya 

B. Intrumen Wawancara 

Topik  Pertanyaan  

1. Profil Lembaga 1. Lembaga apa yang anda  pimpin dan berapa 

lama berdirinya Lembaga tersebut? 

2. Bagaimana struktur Lembaga anda? 

3. Apa saja Visi dan Misi Lembaga yang 

didirikan? 

4. Program kerja apa saja yang ada dilembaga 

anda? 

2. Proses pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat 

miskin melalui pendidikan 

nonformal 

1. Apa saja program kerja yang dijalankan 

oleh Lembaga anda yang berhubungan 

dengan pemberdayaan masyarakat miskin 

melalui Pendidikan nonformal Kecamatan  

berkaitan dengan masalah sosial bisa 

ditingkatkan dan membangun sinerjisitas 

dengan perangkat desa untuk mewujudkan 

masyarak mandiri dalam mengembangkan 

usaha para masyarakat. 

2. Apa saja tugas-tugas pokok dan 

tanggungjawab yang harus dilakukan oleh 

ketua dan para pengurus Lembaga yang 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

3. Masalah Sosial di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto 

1. Bagaimana gambaran umum masalah sosial 

di Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

2. Masalah sosial apa yang paling dominan di 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

3. Bagaimana upaya-upaya Lembaga dalam  

menangani masalah sosial di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

4. Lembaga nonformal apa saja yang dibentuk 
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oleh Kecamatan dalam melakukan 

pemberdayaan masyarakat miskin di 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto selain 

Lembaga anda? 

 

4. Kendala yang dihadapi 

Lembaga dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial dalam pemberdayaan 

masyarakat miskin melalui 

Pendidikan nonformal 

5. Apa saja yang menjadi kendala yang 

dihadapi Lembaga dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial dalam pemberdayaan 

masyarakat miskin melalui Pendidikan 

nonformal di Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto? 

6. Apa saja sumbangsi Lembaga dalam 

menangani kendala terhadap 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

Pendidikan nonformal di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

 

 

 

       Jeneponto  

 

                                                                                  Informan 

 

 

 

                        (…………………………………….) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Informan 

Nama   : Jumakka, S,Pd. 

Jabatan : Ketua BKPRMI Kecamatan Bontoramba 

Alamat  : Bangkengnunu 

B. Intrumen Wawancara 

Topik  Pertanyaan  

1. Profil Lembaga 1. Lembaga apa yang anda  pimpin dan berapa 

lama berdirinya Lembaga tersebut? 

2. Bagaimana struktur Lembaga anda? 

3. Apa saja Visi dan Misi Lembaga yang 

didirikan? 

4. Program kerja apa saja yang ada dilembaga 

anda? 

 

2. Proses pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat 

miskin melalui pendidikan 

nonformal 

1. Apa saja program kerja yang dijalankan 

oleh Lembaga anda yang berhubungan 

dengan pemberdayaan masyarakat miskin 

melalui Pendidikan nonformal Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

2. Apa saja tugas-tugas pokok dan 

tanggungjawab yang harus dilakukan oleh 

ketua dan para pengurus Lembaga yang 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

3. Masalah Sosial di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto 

1. Bagaimana gambaran umum masalah sosial 

di Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

2. Masalah sosial apa yang paling dominan di 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

C. Bagaimana upaya-upaya Lembaga dalam  

menangani masalah sosial di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

 

D. Lembaga nonformal apa saja yang dibentuk 

oleh Kecamatan dalam melakukan 

pemberdayaan masyarakat miskin di 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto selain 
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Lembaga anda? 

4. Kendala yang dihadapi 

Lembaga dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial dalam pemberdayaan 

masyarakat miskin melalui 

Pendidikan nonformal 

1. Apa saja yang menjadi kendala yang 

dihadapi Lembaga dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial dalam pemberdayaan 

masyarakat miskin melalui Pendidikan 

nonformal di Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto? 

2. Apa saja sumbangsi Lembaga dalam 

menangani kendala terhadap 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

Pendidikan nonformal di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

 

       Jeneponto  

 

                                                                                  Informan 

 

 

 

                       (…………………………………….) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Informan 

Nama   : Mursalim 

Jabatan  :Sekretaris Camat Kecamatan Bontoramba Kabupaten  

Jeneponto 

Alamat  : Tombolo 

B. Intrumen Wawancara 

Topik  Pertanyaan  

1. Profil Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto 

1. Sudah berapa lama anda menjadi Sekretaris 

Camat di Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

2. Kapan Kecamatan Bontoramba terbentuk? 

3. Berapa jumlah penduduk di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto?  

 

2. Proses pelaksanaan 

pemberdayaan masyarakat 

miskin melalui pendidikan 

nonformal  

1. Bagaimana struktur penugasan Sekretaris 

Camat di Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto? 

2. Apa saja tugas-tugas pokok dan 

tanggungjawab yang harus dilakukan 

Sekretaris Camat Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

3. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto selama 

ini?  

3. Masalah Sosial di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto 

1. agaimana gambaran umum masalah sosial 

di Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

2. Masalah sosial apa yang paling dominan di 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

3. Bagaimana upaya-upaya Kecamatan dalam  

menangani masalah sosial di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

4. Lembaga nonformal apa saja yang dibentuk 

oleh Kecamatan dalam melakukan 

pemberdayaan masyarakat miskin di 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

4. Kendala yang dihadapi 1. Apa saja yang menjadi kendala dalam 
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Kecamatan dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial dalam pemberdayaan 

masyarakat miskin melalui 

Pendidikan nonformal 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

Pendidikan nonformal di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana cara Kecamatan dalam 

menangani kendala terhadao 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

Pendidikan nonformal di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

  

 

 

       Jeneponto  

 

                                                                                  Informan 

 

 

 

                      (…………………………………….) 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Identitas Informan 

Nama   : Tumpu 

Jabatan : Ketua TKSK Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto 

Alamat  : Ta‟binjai 

B. Intrumen Wawancara 

Topik  Pertanyaan  

1. Sejarah dan Latar Belakang 

penugasan TKSK 

1. Bagaimana latar belakang dan awal mula 

TKSK itu dibentuk? 

2. Bagaimana struktur penugasan TKSK di 
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota 

Makassar? 
3. Apa saja tugas-tugas pokok dan 

tanggungjawab yang harus dilakukan 

TKSK? 

4. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

TKSK selama ini? 

2. Profil TKSK 1. Sudah berapa lama anda menjadi TKSK? 

2. Sebelum menjadi TKSK anda aktif sebagai 

apa? Karang Taruna atau PSM? 

3. Apa pekerjaan ansa selain berprofesi 

menjadi TKSK? 

4. Bagaimana dengan latar belakang 

Pendidikan anda pada saat mendaftar 

menjadi TKSK? 

3. Masalah Sosial di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto 

1. Bagaimana gambaran umum masalah sosial 

di Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

2. Masalah sosial apa yang paling dominan di 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

3. Masalah sosial apa yang fokus ditangani 

TKSK khususnya di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

4. Apa yang menjadi alasan masalah sosial 

tersebut untuk didampingi dan 
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diprioritaskan tersebut Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

5. Bagaimana upaya-upaya atau program 

TKSK untuk menangani masalah sosial 

yang didampingi dan diprioritaskan tersebut 

yang terdapat di Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto? 

6. Apa yang menjadi dasar upaya-upaya atau  

program-program  tersebut dilaksanakan 

oleh TKSK Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto? 

4. Peran TKSK sebagai seorang 

pendorong (motivator) 

penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial dalam pemberdayaan 

masyarakat miskin melalui 

Pendidikan nonformal 

1. Bagaimana peran TKSK sebagai motivator 

dilihat dari segi ketepatan waktu dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

Pendidikan nonformal di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana peran TKSK sebagai motivator 

dilihat dari segi ketepatan dan kebenaran 

dalam bertindak sesuai peran dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

Pendidikan nonformal di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

3. Bagaimana peran TKSK sebagai motivator 

dilihat dari segi posisinya yang strategi 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

dalam pemberdayaan masyarakat miskin 

melalui Pendidikan nonformal di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

5. Peran TKSK sebagai 

koordinator dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial dalam pemberdayaan 

masyarakat miskin melalui 

Pendidikan nonformal 

1. Bagaimana peran TKSK sebagai koordinator 

dilihat dari segi ketepatan waktu dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

Pendidikan nonformal di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana peran TKSK sebagai koordinator 
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dilihat segi ketepatan  dan kebenaran dalam 

bertindak sesuai peran yang telah ditetapkan 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

dalam pemberdayaan masyarakat miskin 

melalui Pendidikan nonformal di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

3. Bagaimana peran TKSK sebagai koordinator 

dilihat dari segi posisinya yang strategi 

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 

dalam pemberdayaan masyarakat miskin 

melalui Pendidikan nonformal di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

6. Peran TKSK sebagai 

administrator dalam  

penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial dalam pemberdayaan 

masyarakat miskin melalui 

Pendidikan nonformal 

1. Bagaimana peran TKSK sebagai 

administrator dilihat dari segi ketepatan 

waktu dalam penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial dalam pemberdayaan masyarakat 

miskin melalui Pendidikan nonformal di 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

2. Bagaimana peran TKSK sebagai 

administrator dilihat segi ketepatan  dan 

kebenaran dalam bertindak sesuai peran 

yang telah ditetapkan dalam pelayanan 

sosial dan penanganan masalah Lansia di 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

3. Bagaimana peran TKSK sebagai 

administrator dilihat dari segi posisinya 

yang strategi penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial dalam pemberdayaan masyarakat 

miskin melalui Pendidikan nonformal di 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten 

Jeneponto? 

 

7. Kendala yang dihadapi TKSK 

dalam penyelenggaraan 

1. Apa saja yang menjadi kendala dalam 

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam 
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kesejahteraan sosial dalam 

pemberdayaan masyarakat 

miskin melalui Pendidikan 

nonformal 

pemberdayaan masyarakat miskin melalui 

Pendidikan nonformal di Kecamatan 

Bontoramba Kabupaten Jeneponto? 

2. Bagaimana cara TKSK dalam menangani 

kendala terhadao penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial dalam pemberdayaan 

masyarakat miskin melalui Pendidikan 

nonformal di Kecamatan Bontoramba 

Kabupaten Jeneponto? 

 

 

                                                      Jeneponto  

 

                                                                                Informan 

 

 

 

                    (…………………………………….) 
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Wawancara dengan Camat Kecamatan Bontoramba di Kantor Kecamatan 
Bontoramba pada Tanggal 7 Desember 2020 berkaitan dengan kegiatan 

pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan sosial Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 
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Wawancara Bersama Mursalim, Sekretaris Kecamatan Bontoramba, di Kantor 

Kecamatan Bontoramba pada Tanggal 10 Desember 2020 berkaitan dengan kegiatan 

pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan sosial Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 
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Wawancara dengan Ketua Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid Indonesia 

(BKPRMI) pada Tanggal 10 Desember 2020 berkaitan dengan kegiatan 

pemberdayaan yang dilakukan oleh BKPRMI dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan sosial Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 
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Wawancara dengan Muh. Ghazali, Pendiri Kerukunan Pemuda Desa Barayya 

(KPDB) pada Tanggal 7 Desember 2020 berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan 

yang dilakukan oleh KPDB dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial 

Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. 
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