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ABSTRAK
Penelitian bertujuan menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam kelembagaan kewirausahaan dan
Koperasi di Desa Kujang, Desa Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Menggunakan metode kualitatif
penelitian Participatory Action Research (PAR), pengumpulan data dengan wawancara,
dokumentasi, observasi dan Focus Group Discussion. Informan penelitian secara purposive yaitu 25
orang dari kelompok kewirausahaan dan Koperasi. Analisis data PAR yaitu triangulasi, mencari
keragaman dan investigasi dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan model
pemberdayaan masyarakat yaitu (1) Mengidentifikasi dan analisis masalah, potensi sumber daya
manusia, alam dan ekonomi masyarakat untuk merencanakan program pemberdayaan, (2) Berhasil
menumbuhkan semangat dan kebersamaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
dalam kewirausahaan serta Koperasi, (3) Melaksanakan program penyuluhan, pelatihan dan
pendampingan, (4) Melakukan monitoring dan evaluasi dengan pendampingan, perluasan akses pasar
dan kemitraan, (5) Menjadi proses rehabilitasi sosial dan ekonomi masyarkat dari traumatik, dan
stigma negatif terhadap pesantren.
Kata kunci: kewirausahaan, Koperasi, masyarakat desa, pemberdayaan, pesantren

ABSTRACT
The study aims to analyze of community empowerment in entrepreneurs and cooperative institutions
in Kujang Village, Cikoneng District, Ciamis Regency. Used qualitative research methods of
Participatory Action Research (PAR). Data was collected through interviews, documentation,
observation, and Focus Group Discussion. Informants have been purposive selected i.e. 25 people
from the entrepreneurship group and cooperatives. PAR data analysis is triangulation, seeking
diversity and investigation with society. The results showed the implementation of community
empowerment model: (1) Identify and analyze the problem, potential of human, natural and economic
resources of communities to plan empowerment programs, (2) The Managed to foster a spirit and
togetherness to improve knowledge and skills of entrepreneurship and cooperatives, (3) Execute a
program extension, training and mentoring, (4) Monitoring and evaluation in the form of assistance,
expansion of market access and partnership, (5) The rehabilitation process of social and economic
from the traumatic, and negative stigma against pesantren.
Key words: boarding school, cooperatives, empowerment, entrepreneurship, rural community.
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PENDAHULUAN
Pemberdayaan masyarakat menjadi konsep dan program utama dalam melakukan
pembangunan desa siring dengan tantangan reformasi, demokratisasi dan otonomi desa. Otonomi
desa diwujudkan dengan berlakuknya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan
peraturan pelaksananya dalam Peraturan Pemerintah Nomer 43. Pada Pasal 1 (8) Pembangunan desa
adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan
masyarakat Desa. Pasal 78 (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, pada ayat (3)
pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
Konsep otonomi desa dalam undang-undang desa merupakan perwujudan konsep
pembangunan partisipatif yang diwujudkan dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi kajian
dan program yang terus digalakan. Karena desa merupakan pondasi pembangunan yang menentukan
kekuatan, kemajuan dan kesejahteraan bangsa, karena desa adalah representasi pemerintah yang
terdekat dengan masyarakat, sehingga mengetahui masalah, potensi, kebutuhan dan prospek
masyarakat desa. Adi (2013) menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia akan kurang mempunyai
arti bila tidak dilakukan pembangunan masyarakat desa' karena disadari masih cukup banyak desa
yang belum dikembangkan secara optimal. Rangkuti (2011) bahwa paradigma pembangunan saat ini
mengalami pergeseran dimana pembangunan menekankan pada pemberdayaan (empowerment) yang
dikenal dengan pembangunan manusia (people centered development)' pembangunan berbasis
sumber daya lokal (resource based development) dan pembangunan kelembagaan (intitutional
development).
Berdasarkan semangat, dukungan dan keseriusan membangun desa tersebut, diharapkan desa
bukan hanya kampung halaman yang dicintai dan dirindukan oleh warganya yang marantau di luar
kota atau meninggalkan desa. Namun desa bisa menjadi wilayah yang ramah, nyaman,
menyenangkan dan menjamin kesejahteraan masyarakatnya, sehingga tidak ditinggalkan dan
diabaikan pembangunanya.
Namun terdapat beberapa permasalahan dalam pembangunan desa khususnya dalam
melaksanakan pemberdayaan diantaranya (1) Masyarakat desa tidak memiliki kemampuan untuk
membuat program pemberdayaan. (2) Proses pembuatan program pemberdayaan masih didominasi
oleh pemangku kepentingan (stakeholder) tertentu seperti pemerintah desa dan aktor tokoh
masyarakat serta kelembagaan yang memiliki kedekatan dengan pemerintah desa. (3) Peranan
perempuan dalam proses pembuatan program pemberdayaan masih terbatas baik keterlibatannya
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masih sedikit, keterbatasan akses informasi dan kesempatan. (4) Proggram dan pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat tidak komprehensif, berkesinambungan, dan cenderung program jangka
pendek, sehingga seringnya masyarakat mendapatkan penyuluhan dan pelatihan, tetapi kurang
mendapat pendampingan, monitoring dan evaluasi. (5) Pelaksanaan pemberdayaan masih bersifat
parsial dan kurang sinergitas antara pihak pelaku pemberdayaan seperti pemerintah, swasta, lembaga
swadaya masyarakat dan perguruan tinggi, sehingga program pemberdayaan berjalan sendiri-sendiri
dan kurang saling mendukung. (6) Pemberdayaan kurang mampu membangun dan memperluas
kemitraan dan kemandirian, sehingga masyarakat masih ketergantungan, kurang berkembangnya
kelembagaan, dan pemasaran produk. (7) Pembangunan di desa dengan dukungan angggaran yang
cukup besar dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) masih berorientasi pada
pembangunan infrastruktur daripada program pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan
motivasi, kemampuan, kelembagaan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Prijono, 1996;
Sumodiningrat et al. 1999; Suharto 2005; Nurman & Ratnawulan, 2006; Hubeis, 2010; Harun &
Ardianto, 2011; Handoko et al. 2014, Sulaiman et al. 2016a; Sulaiman, et al. 2016b).
Berdasarkan permasalahn tersebut, maka perlu merancang program pemberdayaan yang
dapat memberikan kesempatan lebih terbuka bagi masyarakat secara partisipatif, kolaboratif, dan
komprehensif mulai dari perencanaan perumusan program, pelaksanaan, laporan dan evaluasi.
Masyarakat bukan lagi sebagai objek pemberdayaan pemberdayaan, tetapi sebagai pelaku (subjek)
pembangunan. Pemberdayaan yang direncanakan dan dilaksanakan secara partisipatif perlu
mempertimbangkan potensi desa mulai dari sumberdaya manusia, sumber daya alam, sumber daya
ekonomi dan sumber daya budaya yang telah menjadi bagian yang terintegrasi untuk memajukan
desa serta mensejahterakan masyarakat desa. Potensi sumber daya masyarakat dan desa menjadi
dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan untuk dapat melestarikan dan
mengembangkan apa yang sudah menjadi keunikan, kekhasan dan kekuatan modal sosial (social
capital) masyarakat desa yaitu karifan local (local wisdom). Sebagaimana menurut Widodo dan
Suradi (2011) organisasi dan kearifan lokal, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, perlu
diberikan ruang gerak yang luas agar dapat mengekspresikan dan mengartikulasikan berbagai
kebutuhan masyarakat sebagai keswadayaan masyarakat dan peran aktifnya dalam pembangunan,
khususnya bagi pembangunan kesejahteraan sosial. Begitupun Mardikanto & Soebiato (2012)
menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai: (1) Proses perubahan dan memerlukan
inovasi berupa ide tau gagasan, produk, metode, peralatan dan teknologi dengan kajian serta
pengembangan kebiasaan, nilai, tradisi pada kearifan lokal (indigenous technology). (2) Proses untuk
memfasilitasi dan mendorong masyarakat menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan
strategisnya untuk mencapai keberlanjutan (sustainable development) jangka panjang. Lingkungan
strategis yang dimaksud adalah lingkungan produksi, ekonomi, sosial dan ekologi, sebagaimana
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dalam gambar berikut ini. Christens (2012) menegaskan bahwa pembangunan partisipatif
mensyaratkan adanya pemberdayaan yang memperhatikan aspek psikologi masyarakat seperti
semangat, harapan dan pengakuan eksistensi yang harus diraih untuk mengembangkan potensi dan
partisipasi masyarakat. Wirawan dan Nurudin (2013) menjelsakan pentingya mengkaji persoalan
yang selalu muncul yaitu faktor sosial budaya dan memperhatikan kearifan lokal masyarakat sebagai
modal pembangunan. Menjaga dan melestarikan lingkungan fisik, sosial, pengetahuan dan teknologi
lokal dengan “keuletan‟ adalah kearifan lokal yang mampu beradaptasi dengan perubahan menjadi
potensi penting dalam pembangunan.
Pemberdayaan masyarakat tidak berhenti sampai keberhasilan dalam meningkatkan
motivasi, kemampuan, dan produktivitas, tetapi memerlukan pendampingan untuk menjalin serta
memperluas kemitraan. Menurut Popple dan Quinney (2002) tujuan strategis dalam pemberdayaan
masyarakat lokal, yaitu mengembangkan kemitraan yang efektif dan berpartisipasi dalam
kelembagaan sebagai pembelajaran melalui dukungan pemerintah untuk terlibat dalam rekayasa
sosial di masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Rinawati (2006) menyatakan
dalam otonomi daerah, pembangunan mengalami pergeseran paradigma, yaitu adanya pembangunan
partisipatif yang berlandaskan pada partisipasi yang aktif dari lapisan masyarakat terendah (di desa)
mulai dari perencanaan, pelaksanaan (tindakan), sumber dana dan evaluasi. Syahyuti (2006)
menjelaskan bahwa konsep pembangunan partisipatif (participatory development) adalah proses
yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan substansial yang berkenaan
dengan kehidupan. Mardikanto (2010) menyatakan pemberdayaan masyarakat adalah proses
partisipatif yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji
tantangan utama pembangunan dan mengajukan kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah
yang dihadapi secara dinamis, aktual dan potensial dengan berbasis kepada program daerah, regional,
dan nasional.
Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang pemberdayaan
masyarakat pesantren dalam kelembagaan kewirausahaan dan Koperasi yang berlokasi di Desa
Kujang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.

METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan metode kualitatif Participatory Action Research (PAR) yaitu
penelitian yang melibatkan partisipasi pihak yang berkaitan secara aktif dan bersama-sama
melakukan tindakan untuk mengatasi atau memperbaiki masalah yang dialami berdasarkan
pertimbangan kritis historis, politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks lainnya (Reason &
Bradbury ,2008).
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Lokasi penelitian di Desa Kujang Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Pengumpulan
data dengan wawancara, observasi langsung, dokumentasi dan Focus Group Discussion, dengan
penentuan subjek penelitian (informan) melalui prurposive yaitu 25 orang sebagai community worker
yang berasal dari pengurus kelompok kewirausahaan dan Koperasi, para praktisi serta penggiat
pemberdayaan masyarakat desa. Analisis data PAR yaitu: (1) Melakukan prinsip triangulasi yang
digunakan baik pada metode, sumber maupun disiplin. (2) Mencari keragaman baik persamaan dan
perbedaan. (3) Investigasi secara langsung dari dan dengan masyarakat lokal (Syahyuti, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses Penelitian Pemberdayaan Masyarakat
Penulis melakukan riset lanjutan dengan menggunakan metode penelitian Participatory
Action Research (PAR) yang relevan dalam melakukan penelitian dan pelaksanaan pemberdayaan
untuk pengembangan kewirausahaan dan Koperasi masyarakat desa. Adapun proses tahapan
penelitian yang penting untuk mengkaji manajemen pemberdayaan sebagai berikut yaitu: (1) Studi
pendahuluan dengan melakukan kajian literatur dari hasil penelitian akademis, jurnal ilmiah, dan
media massa baik cetak maupun elektronik. (2) Melakukan pembukaan akses ke lokasi penelitian
untuk ijin penelitian, melakukan perkenalan, pendekatan dan observasi, sekaligus melakukan
wawancara dan dokumentasi. (3) Melakukan pembahasan hasil tahapan studi literatur dan
pembukaan akses dengan tim penelitian, praktisi, penggiat dan pelaku pemberdayaan masyarakat.
Hasil diskusi yaitu mampu mengidentifikasi dan merumuskan masalah, fokus, tujuan, manfaat
penelitian dan metode penelitian yang dipergunakan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuat proses
penelitian pemberdayaan masyarakat.
Studi pendahuluan dan pembukaan akses penelitian sangat penting dan menentukan dalam
proses penelitian partisipatif riset aksi untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat desa yaitu adanya
penerimaan, dukungan dan keterlibatan masyarakat desa. Proses selanjutnya menjalin kedekatan dan
terus memelihara hubungan supaya dekat dan tidak ada jarak antara peneliti dengan yang diteliti
sebagai subjek penelitian. Kedekatan dan penerimaan dari masyarakat sebagai subjek pemberdayaan
akan mendukung proses penelitian dan pelaksanaan hasil penelitian dalam perencanaan, pelaksanaan,
pendampingan, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan sebagai tahapan manajemen
pemberdayaan masyarakat. Manajemen pemberdayaan dapat membentuk dan mengembangkan
kelembagaan ekonomi masyarakat berupa kelompok kewirausahaan dan Koperasi. Manajemen
pemberdayaan masyarakat dirancang secara dialogis dan partisipatif antara peneliti dengan
masyarakat dan stakeholder, sehingga dapat dibuat program pemberdayaan yang disepakati bersama
sesuai aspirasi dan potensi masyarakat desa.
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Hasil tersebut merupakan proses penelitian PAR yang relevan untuk mengkonstruksi lagi
hasil riset dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. Menurut Baum et al. (2006) PAR
berusaha untuk memahami dan memperbaiki realitas yang dialami masyarakat dengan melakukan
penelitian reflektif dan pemberdayaan antara peneliti dengan masyarakat yang berhubungan langsung
dengan tindakan, berdasarkan pemahaman sejarah dan budaya lokal, sehingga mampu mengkontrol
kehidupan masyarakat itu sendiri. McIntyre (2008) menegaskan bahwa PAR merupakan metode
penelitian yang ideal bagi peneliti yang berkomitmen untuk mengembangkan program penelitian
bersama dengan masyarakat sebagai pelaku atau subjek penelitian. Pelaksanaan metode PAR dalam
pemberdayaan masyarakat secara partisipatif untuk menyusun perioritas kebutuhan dan pemetaan
warga sebagai bentuk pembelajaran bersama.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kelembagaan Kewirausahaan dan Koperasi
Sebagaimana dalam proses penelitian pemberdayaan masyarakat yang mengawali tahapan
studi pendahuluan, pembukaan akses dan pendekatan terhadap masyarakat untuk membangun
dukungan dan keterbukaan masyarakat dengan dialog serta terbuka tentang kondisi sosial, ekonomi
dan budaya setempat. Sehingga pemberdayaan masyarakat dapat direncanakan, dibuat program dan
dilaksanakan berdasarkan identifikasi dan analisis masalah, potensi dan prospek di masyarakat baik
sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, sumber daya lingkungan dan sumber daya sosial
budaya.
Hasil penelitian menunjukkan masyarakat Desa Pasuruhan merasa traumatik dengan
peristiwa tiga kali penangkapan yang diduga teroris, adanya stigma negatif dan ketidakharmonisan
antara masyarakat yang menghindari berinteraksi dengan keluarga yang ada kaitannya dengan pelaku
kasus penangkapan. Namun proses mediasi yang didukung dan dibantu pemerintah desa melalui
dialog sarasehan dengan mengundang kedua belah pihak, menghasilkan kesefahaman dan
kesepakatan bersama yaitu harapan dan keinginan bersama untuk dapat membentuk dan
mengembangkan kelembagaan ekonomi sesuai potensi serta minat melalui program pemberdayaan
masyarakat. Membutuhkan induk usaha bersama dalam bentuk Koperasi yang menyediakan
kebutuhan pertanian seperti bibit, pupuk dan obat-obat pertanian serta peralatan pertanian. Kemudian
memperkuat kewirausahaan usaha mikro yang telah berjalan yaitu kelompok tani, kelompok ternak
Ikan Lele, Itik dan budidaya Azolla. Windiasih (2002) menegaskan bahwa dalam pelaksanaan
pemberdayaan juga dapat dilakukan pada masyarakat binaan yang memiliki karakteristik khusus
sebagai komunitas yang termarginalkan dan memiliki rasa traumatik, dengan cara melakukan
pendekatan, pendampingan dan memberikan ruang dialog untuk mengemukakan masalah, potensi
dan program pemberdayaan yang diharapkan.
Menurut Ardiana et al. (2010) pengembangan kompetensi sumber daya manusia Usaha Kecil
dan Menengah (UKM) harus diperhatikan, sehingga mampu menciptakan tenaga kerja wirausaha
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yang dapat bersaing secara terbuka di pasar global. Peningkatan sumber daya manusia pengurus
Koperasi juga sangat diperlukan untuk perkembangan UKM dalam pinjaman modal, memfasilitasi
jaringan bisnis, pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil produk UKM. Nurbudiyani (2013)
menyatakan manajemen kewirausahaan dan Koperasi sebagai model untuk menumbuhkan
pembelajaran dan keterampilan kewirausahaan.
Hasil dari dialog sarasehan tersebut menghasilkan kesepakatan rencana program,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat

untuk pengembangan

kewirausahaan dan Koperasi. Tahap selanjutnya yaitu pemantapan rencana program pemberdayaan
sebagai hasil kesepakatan masyarakat, yang melibatkan para praktisi, penggiat atau pemerhati
pemberdayaan masyarakat. Hal ini sebagai bentuk manajemen pemberdayaan masyarakat untuk
merancang perencanaan, pelaksanaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi program
pemberdayaan secara terpadu, berkelanjutan dan komprehensif berdasarkan kesepakatan bersama
hasil dialog sarasehan (musyawarah) masyarakat. Dalam managemen pemberdayaan proses
komunikasi yang dialogis dan partisipatif dalam sarasehan atau musyawarah menjadi penentu untuk
keberlanjutan kegiatan, karena masyarakat harus terbuka untuk beraspirasi, mendukung dan
berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan. Menurut Tattersall (2015), Sahakian dan Dunand
(2014) bahwa ekonomi sosial dan solidaritas di masyarakat berpotensi menjadi ekonomi
keberlanjutan dengan berpartisipasi untuk pengembangan dan mengelola masyarakat berdasarkan
kesepakatan bersama untuk kepentingan publik serta meningkatkan kapasitas pemimpin masyarakat
untuk melaksanakan keputusan bersama yang mempersatukan masyarakat. Gruidla dan Hustedde
(2015) menegaskan pentingnya musyawarah yang dialogis, partisipatif, representatif dan egaliter
merupakan tujuan mendasar dalam pengembangan masyarakat untuk membuat keputusan yang
bermanfaat dan adil.
Pemberdayaan masyarakat tahap berikutnya yaitu pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan
perkoperasian tentang kelembagaan koperasi, manajemen kepengurusan, administrasi, keanggotaan,
permodalan, keuangan, dan pembagian sisa hasil usaha, serta mekanisme rapat. Akhirnya Ponpes
Nurussalam sudah dapat mengembangkan potensi ekonomi berupa kewirausahaan Koperasi
Pesantren (Kopontren) dengan nama Insan Nusa dibawah binaan dan kemitraan Koperasi Syariah
Usaha Muslim Amanah Tasikmalaya (Umat) sebagai tim perintis yang mengawali pelaksanaan
administrasi dan pengelolaan keuangan mengajak masayarakat dan kelompok kewirausahaan untuk
menjadi anggota dan pengurus. Kemudian mengagendakan rapat pengurus dan anggota untuk
memilih kepengurusan yang resmi selama satu periode. Pembentukan Koperasi sangat cocok dengan
sosial, budaya dan ekonomi masyarakat pedesaan yang masih memiliki sifat gotong royong,
solidaritas dan kepedulian yang tinggi. Sudiarditha (2008) menjelaskan bahwa Koperasi memiliki
dua unsur yaitu ekonomi dan sosial yang memperjuangkan pemenuhan kebutuhan anggotanya.
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Karena Koperasi itu bisnis tetapi dengan jiwa kekeluargaan yang tinggi, untung dan rugi ditanggung
secara bersama-sama. Menurut Hutasuhut (2001) koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok
dengan semangat masyarakatnya, yaitu azas kekeluargaan dan kewirausahaan untuk memenuhi
kebutuhan anggota serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Gemina et al. (2013) menyatakan
manajemen keanggotaan dan partisipasi anggota secara bersama maupun secara parsial berpengaruh
terhadap keunggulan dan daya saing.
Penguatan kelembagaan Koperasi selain diberikan kegiatan pendampingan, juga melakukan
studi banding kepada Koperasi yang sudah maju untuk meningkatkan motivasi, inspirasi dan akses
jaringan kemitraan. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi melalui observasi, dialog secara
non formal dan musyawarah pengurus serta anggota Koperasi. Indikator monitoring dan evaluasi
yaitu kelengkapan administrasi, catatan dan laporan keuangan, sirkulasi penjulan, banyaknya asset
modal dan keuntungan, catatan dan kelancaran pinjaman, kemudian jumlah, keaktifan dan
administrasi keanggotaan, dan rencana pengembangan Koperasi. Hasil dari monitoring dan evaluasi
yaitu perlu menggabungkan kelompok usaha ekonomi sebagai kewirausahaan yang sudah ada di
masyatakat untuk menjadi anggota, pengurus dan unit usaha yang berada dalam struktur Koperasi.
Anantanyu (2011) menjelaskan pentingnya pengembangan kapasitas kelembagan usaha
ekonomi di desa yaitu dengan manajemen keorganisasian untuk peningkatan kemampuan sumber
daya, kemampuan pengambilan keputusan bersama, kepemimpinan, dan penyediaan sarana dan
prasarana kelembagaan. Manajemen penguatan kelembagaan dengan pemantapan terhadap visi
kelembagaan, peningkatan kemampuan kewirausahaan, dan membangun jaringan kerjasama antar
kelembagaan. Menurut Christens (2012) proses pemberdayaan untuk mendukung pengembangan
komunitas terhadap pengelolaan kekuasaan lokal dan pembuatan keputusan bersama di masyarakat.
Begitupun Pama dan Ganesha (2014) penguatan pemberdayaan kelembagaan dimaksudkan untuk
menghasilkan pencapaian kesinambungan dan keberlanjutan daya dukung sumber daya alam dan
berbagai usaha untuk menopang aktivitas kehidupan pembangunan, maka diperlukan kelembagaan
ekonomi pedesaan yang mampu memberikan kekuatan bagi petani.
Penguatan dan pengembangan Koperasi dan kewirausahaan masyarakat dilaksanakan
dengan membuka akses kepada pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Koperasi dan KUKM dan
Dinas Ketahanan Pangan serta Penyuluhan untuk berdialog tentang hasil penelitian. Tindak lanjut
dari dialog tersebut, pihak pemerintah daerah bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam program
pemberdayaan yang sudah dibuat dan dilaksanakan dengan cara memberikan tambahan penyuluhan,
pelatihan dan pendampingan terhadap Ponpes Nurussalam sudah dapat mengembangkan potensi
ekonomi berupa lembaga Koperasi Pesantren (Kopontren) dengan nama Insan Nusa dibawah binaan
dan kemitraan Koperasi Syariah Usaha Muslim Amanah Tasikmalaya (Umat). Widayanti
menyatakan (2012) program pemberdayaan memiliki tujuan untuk menyelesaikan dampak masalah

20

Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

”Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX” 19-

20 November 2019
Purwokerto

sosial, Namun membutuhkan peran semua pihak seperti pemerintah melalui kebijakannya, dunia
usaha dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dan organisasi masyarakat dengan aktivitasnya.
Pemberdayaan khususnya dalam program CSR dapat berhasil jika terdapat kerjasama (kemitraan)
khususnya pihak pemerintah berupa dukungan kebijakan dan memfasilitasi kebutuhan dengan
melibatkan peranserta masyarakat.
Menurut Hasim dan Remiswal (2009) pembangunan partisipatif cirinya melaksanakan: (1)
Pemberdayaan (empowering) sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat,
(2) Keterbukaan (transparancy) dalam setiap proses dan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian pembangunan yang bisa diakses seluruh masyarakat, (3) Akuntabilitas (accountability)
setiap proses pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, (4) Keberlanjutan
(sustainability) proses pembangunan tersebut harus berjalan secara berkelanjutan, (5) Partisipasi
(participation) yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses
pembangunan
Manajemen pemberdayaan masyarakat tahap berikutnya yaitu memberikan penyuluhan dan
rekmendasi pembentukan dan pengembangan kewirausahaan yang sudah ada di masyarakat seperti
para petani, peternak ikan Lele, Itik, dan budidaya Azolla. Produknya sudah dibeli oleh pengepul dan
mampu dijual di pasar-pasar daerah Ciamis. Namun kewirausahaan tersebut masih terpisah atau
belum dalam bentuk kelompok usaha, belum mendapat penyuluhan dan pelatihan dalam peningkatan
kualitas serta kuantitas produksi.
Manajemen pemberdayaan untuk kewirausahaan diawali dengan cara membuka forum
dialog sarasehan yang melibatkan para wirausaha yang ada di Desa Pasuruhan dan pengurus Koperasi
dengan dukungan pemerintah desa. Tujuan kegiatan dialog sarasehan untuk merancang dan
melaksanakan program pemberdayaan berdasarkan identifikasi permasalahan yang selama ini
dihadapi, menganalisis potensi dan prespek untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk serta
perluasan jaringan pemasaran. Menurut Samah dan Aref (2009) pemberdayaan merupakan proses
partisipasi secara berkelanjutan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi
dalam mengatasi masalah dan kebutuhan bersama, membawa perubahan kehidupan masyarakat, serta
dapat mengendalikan kepentingan secara kolektif baik sosial, ekonomi dan politik. Nurcholis et al.
(2009) menyatakan suatu model perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan semua
pihak yang berkepentingan (stakeholders) dikenal dengan perencanaan pembangunan partisipatif.
Masyarakat aktif melibatkan diri dalam melakukan identifikasi, perumusan, dan pencarian alternatif
dari masalah. Kemudian menyusun agenda pemecahan dan proses pembahasan, pelaksanaan dan
evaluasi. Begitu juga menurut Mikkelsen (2011) bahwa pelibatan masyarakat setempat dalam
pemilihan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan program dengan pertimbangan persepsi, pola
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sikap, pola pikir dan nilai-nilai serta ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat kemudian umpan
balik dari kegiatan pembangunan.
Tahap selanjutnya kegiatan musyawarah dengan para wirausaha untuk membentuk
kelompok sesuai kesamaan bidang usaha, tujuannya untuk dapat saling mendukung, bekerjasama,
memperkuat dan mengembangkan usahanya yaitu Ponpes Nurussalam sudah dapat mengembangkan
potensi ekonomi berupa lembaga Koperasi Pesantren (Kopontren) dengan nama Insan Nusa dibawah
binaan dan kemitraan Koperasi Syariah Usaha Muslim Amanah Tasikmalaya (Umat) Sebagaimana
menurut Riosa dan Lachapelle (2015) pengembangan masyarakat merupakan komitmen terhadap
persamaan atau kesetaraan dalam berpendapat dan berpartisipasi melalui kesepakatan bersama yang
dialogis dan adil. Nugrianti dan Zulkarnaini (2013) mejelaskan arah pemberdayaan masyarakat desa
yang paling efektif dan cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur
pemerintahan yang memang “pro poor”dengan kebijakan pembangunan yang lebih aktif memberikan
prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Kegiatan selanjutnya melakukan survei dan observasi ke tempat wirausaha masyarakat untuk
melakukan penilaian atau analisis kondisi, situasi, potensi dan prospek usaha. Hasil dari musyawarah,
survei dan observasi dilakukan kajian dengan para praktisi dan penggiat pemberdayaan untuk
merancang perencanaan, pelaksanaan,

pendampingan,

monitoring dan

evaluasi

proram

pemberdayaan kewirausahaan. Pelaksanaan pemberdayaan diawali dengan melakukan penyuluhan
dan pelatihan untuk memotivasi, menyatukan visi dan misi. Kemudian menambah pengetahuan dan
keahlian dalam pengelolaan anggota, proses produksi yang lebih efektif dan efisien, pengemasan dan
labeling produk, strategi promosi serta pemasaran. Proses pelaksanaan penyuluhan, pelatihan dan
pendampingan melibatkan pihak pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian, peternakan dan
kelompok usaha kecil, kemudian perguruan tinggi dan mahasiswa.
Tahap monitoring dan evaluasi terhadap kewirausahaan dengan pendekatan persuatif secara
informal melalui komunikasi personal dan kelompok pada setiap kelompok usaha dengan indikator
kerjasama dan kekompakan, modal dan keuntungan, kualitas dan kuantitas produk, perluasan
jaringan pemasaran serta keaktifan di Koperasi. Hasil monitoring dan evaluasi kewirausahaan
merekomendasikan kegiatan pendampingan tentang pencatatan keunagan, bagi hasil dan modal
usaha, penambahan modal dan kemitraan dengan pihak Bank syariah. Sehingga tahap manajemen
pemberdayaan berikutnya yaitu memfasilitasi kelompok kewirausahaan untuk mendapat sosialisasi
dan akses pinjaman modal usaha ke pihak Bank syariah.

KESIMPULAN
Model pemberdayaan masyarakat dalam kelembagaan kewirausahaan dan Koperasi
memiliki tahapan (1) Proses penelitian dengan melakuan studi pendahuluan dari kajian literatur hasil
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penelitian, jurnal, teori dan kasus di media massa. (2) Membuat perencanaan program pemberdayaan
melalui dialog partisipatif dalam bentuk sarasehan dengan masyarakat desa untuk mengidentifikasi
dan analisis masalah, potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi,
sosial dan budaya masyarakat desa. Melakukan pemantapan program pemberdayaan melalui diskusi
dengan para stakeholder, praktisi dan penggiat pemberdayaan kewirausahaan dan Koperasi. (3)
Melakukan program pemberdayaan melalui penyuluhan, pelatihan dan studi banding tentang
pembentukan dan pengembangan kelompok kewirausahaan serta Koperasi. (4) Melakukan
monitoring dan evaluasi program pemberdayaan dengan kegiatan pendampingan, observasi ke lokasi
usaha dan Koperasi, dialog partisipatif dengan pelaku kewirausahaan dan Koperasi, perluasan akses
pemasaran dan menjalin kemitraan.
Model pemberdayaan masyarakat dalam kelembagaan kewirausahaan dapat berhasil
dilaksanakan seperti: (1) Dapat menumbuhkan semangat dan kebersamaan dalam meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan tentang kewirausahaan serta Koperasi, (2) Menjadi proses rehabilitasi
sosial dan ekonomi masyarkat dari traumatik, stigma negatif dan ketidakharonisan di masyarakat
serta pesantren. (3) Mengembangkan kewirausahaan menjadi beberapa kelompok kelembagaan
seperti kelompok usaha tani, kelompok peternak, dan kelompok pengrajin, kemudian Koperasi sudah
berkembang menjadi Koperasi Usaha Tani yang memenuhi kebutuhan pertanian masyarakat desa
dan menjadi lembaga ekonomi yang terdaftar resmi dan berbadan hukum. (4) Menjalin akses
kemitraan baik dengan pihak swasta maupun pihak Bank syariah dan pemerintah daerah untuk
mendapat kredit modal usaha bagi kewirausahaan dan Koperasi.
Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kewirausahaan dan Koperasi perlu
dilaksanakan secara berkesinambungan dengan ditindaklanjuti penelitian lanjutan, menjadi desa
binaan untuk plaksanaan program pengabdian masyarakat, kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan
praktikum mahasiswa.
Pemerintah desa dapat lebih memperhatikan perkembangan Koperasi dan kelompok
kewirausahaan yang di miliki masyarakat untuk menciptakan lapangan usaha khususnya bagi
generasi muda supaya tidak meninggalkan desa dengan memberikan bantuan dana, memfasilitasi
program pemberdayaan, pendampingan dan kemitraan serta permodalan baik dengan swasta,
pemerintah daerah, wakil rakyat dan lembaga lainnya.
Pengurus Koperasi dan kewirasuahaan secara aktif mensosialisaikan dan melakukan
pendekatan persuatif kepada masyarakat lainnya khususnya para generasi muda untuk ikut
berpartisipasi menjadi anggota dan pengurus supaya lebih meningkatkan peluang usaha dan
kesejahteraan serta kemandirian masyarakat desa.
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Pihak pemerintah daerah dan wakil rakyat harus lebih memberikan perhatian berupa
dukungan kebijakan program pemberdayaan dan pendampingan, bantuan modal dan akses
pemasaran kepada desa yang memiliki potensi ekonomi.
Pemberdayaan masyarakat dalam kelembagaan kewirausahaan dan Koperasi yang berbasis
dialogis, partisipatif, dan berkelanjutan dapat menjadi percontohan dan pionir bagi proses
pemberdayaan di mayarakat daerah lainnya.
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