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KATA PENGANTAR
Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan
ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, hukum, politik dan
partisipasi dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kemiskinan yang ada di Indonesia
serta berbagai ragam faktor penyebabnya, tentunya sangat

mempengaruhi

rumusan kebijakan yang dibuat. Berbagai kebijakan dan program yang ada
dirasakan masih kurang efektif dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang

rumusan

kebijakan

dan

program

perlu

dibenahi

dan

D

Tentunya

adanya jumlah

DI

penduduk miskin yang dirasa masih besar.

dengan

Y

hidup di bawah garis kemiskinan, hal ini terbukti

PR

dilakukan rumusan kebijakan sesuai dengan pentahapan, dalam merumuskan
kebijakan tersebut harus diperhatikan dan dipahami karakteristik kemiskinan di
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masing-masing daerah.
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1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan
itu

sama

tuanya dengan

usia

sendiri dan implikasi permasalahan-nya dapat

Y

kemanusiaan

memang

ini

merupa-kan

kemiskinan

sudah

menjadi perhatian

PR

mendunia, artinya masalah

masalah sosial yang sifatnya

D

bahwa kemiskinan

DI

melibatkan berbagai segi kehidupan manusia. Dengan kata lain

ar
ia
tD

dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak
dari kemiskinan berbeda-beda. Walaupun begitu, kadang-kadang
kemiskinan sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah
oleh manusia yang bersangkutan. Bagi mereka yang tergolong

et

miskin, kemiskinan adalah sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan
seharihari

karena

mereka

merasakanhidup dalam
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mereka

kemiskinan. Meskipun demikian belum tentu mereka sadar akan
kemiskinan yang mereka jalani.
Kesadaran akan kemiskinan akan dirasakan ketika membandingkan kehidupan yang sedang dijalani dengan kehidupan orang
lain yang tergolong mempunyai tingkat kehidupan ekonomi lebih
tinggi. Hal ini menyulitkan pemerintah ketika akan menentukan
penduduk miskin, karena mereka (penduduk) sendiri tidak sadar akan
kemiskinannya.
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Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi
karena berkaitan

dengan

ketidak-mampuan akses secara ekonomi,

sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Ketahanan
pangan di kalangan rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah
dapat dijadikan tolok ukur dari kondisi kemiskinan, dan dapat dijadikan
pijakan dalam

pembangunan sosial ekonomi, dan pengentasan

DI

Y

kemiskinan.

Keterlibatan sektor swasta dan organisasi berbasis komunitas adalah

D

penting untuk memerangi jangka pendek, musiman, dan risiko yang

PR

terkait dengan dampak dari kemiskinan.

Pengembangan pilihan

ar
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tD

mitigasi dan adaptasi yang tepat untuk memastikan keberlanjutan
keamanan pangan di tingkat rumah tangga. Krisis pangan global tahun
2008 adalah tanda yang lebih dalam dan lebih luas bagi dunia, dan bias
jadi akan menghadapi di tahun-tahun berikutnya. Harus ada persiapan

et

serius jika terjadi krisis dalam waktu dekat.
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Faktor-faktor yang menentukan ketahanan pangan di tingkat rumah

tangga sangatlah penting. Strategi yang diarahkan untuk meningkatkan
ketahanan pangan untuk rumah tangga dapat diarahkan pada
peningkatan kegiatan ekonomi dikalangan angkatan kerja dan ibu
rumah tangga.
Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih
rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar
kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis

2

kemiskinan, akan tetapi

kemiskinan memiliki arti yang lebih

dalam karena
berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar
pendapatan (non-income factors) seperti akses kebutuhan minimun;
kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.
Kompleksitas kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan

DI

Y

pengertian dan dimensi saja namun berkaitan juga dengan metode
yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Kompleksitas

D

kemiskinan menunjukkan masih adanya ruang kosong yang sebenarnya

PR

adalah penyebab dari jumlah kemiskinan yang masih besar.
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Ruang kosong penyebab dari kemiskinan yang masih tinggi bisa
jadi berasal dari factor internal dan eksternal dari kemiskinan itu
sendiri. Faktor -factor internal bersumber dari pihak yang masuk dalam

et

kategori miskin. Faktor internal misal tingkat modal social yang rendah,
kompetensi yang tidak memadai untuk keluar dari kemiskinan.
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Sedangkan factor-faktor eksternal dapat disebabkan oleh tidak adanya
kesetataraan dibidang hukum, tidak ada kesetaraan dalam mendapatkan
peluang di sector ekonomi.
Faktor-faktor eksternal dan internal dari penyandang kategori
kemiskinan harus ditangani secara serius oleh pihak-pihak yang
memiliki otonomi dalam pengentasan kemiskinan. Bahkan dalam
rangka untuk menekan tumbuhnya angka kemiskinan perlu di bentuk
lembaga khusus

yang berwenang dalam

melakukan

kaian dan

3

melakukan pemberdayaan atas potensi yang ada dalam masyarakat.
Dalam pengentasan kemiskinan harus ada kolaborasi strategis dari
sejumlah pihak untuk mengelaborasi terkait dengan kemiskinan.
1.2. Rumusan Masalah

Apakah factor-faktor potensial yang dimiliki oleh kelompok sasaran

Y

dapat diberdayakan untuk meningkatkan Entrepreneurial Competences

DI

dan akan meningkatkan Economic Surplus. Kemudian bagaimana

D

membangun suatu model yang berkaitan dengan potensi masyarakat

PR

sasaran yang diprediksi akan meningkatkan kemakmuran, dengan

1.3. Tujuan
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mitigasi kemiskinan melalui Entrepreneurial Competences.

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari kajian ini adalah
untuk mengetahui peran dari factor-faktor internal dan eksternal

et

penyebab dari kemiskinan. Selanjutnya kajian ini juga diharapkan
meletakan
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mampu

landasan

strategis

dalam

menekan

jumlah

kemiskinan secara signifikan dan terukur.

4

2.1 Kemiskinan
Permasalahan yang tengah dihadapi oleh dunia adalah kemiskinan.

DI

Y

Kemiskinan lahir bersamaan dengan keterbatasan sebagian manusia dalam
mencukupi kebutuhannya. Kemiskinan telah ada sejak lama pada

hampir

D

semua peradaban manusia. Pada setiap belahan dunia dapat dipastikan adanya

PR

golongan konglomerat dan golongan melarat. Dimana golongan yang

ar
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konglomerat selalu bisa memenuhi kebutuhannya, sedangkan golongan yang
melarat hidup dalam keterbatasan materi yang membuatnya semakin terpuruk.
Pada sebagian besar pendapat manusia mengenai kemiskinan pada intinya

et

mereka berpendapat bahwa kemiskinan menggambarkan sisi negatif, yaitu
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pengamen yang membuat tidak nyaman pengguna jalan raya, pengemis, gubuk
kumuh dibawah jembatan layang yang nampak tidak indah, mencemari sungai
karena

membuang

sampah

sembarangan,

penjambretan,

penodongan,

pencurian,dll. Dengan demikian, kemiskinan sangat indentik dengan kotor,
kumuh, malas, sulit diatur, tidak disiplin, sumber penyakit, kekacauan bahkan
kejahatan.
Sebagai masalah yang menjadi isu global disetiap negara berkembang,
wacana kemiskinan dan pemberantasanya haruslah menjadi agenda wajib bagi
para pemerintah pemimpin negara. Peran serta pekerja sosial dalam menagani

1

permasalahan kemiskinan sangat diperlukan, terlebih dalam memberikan masukan
(input) dan melakukan perencanaan strategis tentang apa yang akan menjadi suatu
kebijakan dari pemerintah.
Kemiskinan

adalah keadaan dimana

terjadi

ketidakmampuan untuk

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung,

Y

pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat

DI

pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami

PR

D

istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya
dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut
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ilmiah yang telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:
1. Gambaran

kekurangan

materi,

yang

biasanya

mencakup

et

kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan
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kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi
kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial,
ketergantungan,

dan

ketidakmampuan

untuk

berpartisipasi

dalam

masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan
sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup
masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang
ekonomi.

2

3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.
Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagianbagian politik danekonomi di seluruh dunia. Konsep Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara
dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya dan juga tidak mampu

Y

memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. dimensi

DI

(aspek atau segi) kemiskinan,yaitu:

D

Pertama, kemiskianan multidimensi artinya karena kebutuhan manusia itu

PR

bermacam-macam, maka kemiskiananpun memiliki banyak aspek. Diliahat dari
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kebijakan umum kemmiskinan meliputi aspek primer yang berupa mikin akan
asset-aset, organisaisi politik dan pengetahuan serta keterampilan san aspek yang
sekunder yang berupa miskin jaringan social dan sumber-sumber keuangan dan
informasi.

et

Kedua, Aspek kemiskinan tadi saling berkaitn baik secara maupun tidak langsung.
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Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat
mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya.
Ketiga, bahwa yang miskin adalah manusianya baik secara individual mupun
kolektif. Kita seering mendengar perkataan kemiskinan pesesaan (rural proferty)
dan sebagainya, namun ini bukan desa atau kota, an sich yang mengalami
kemiskianan tetapi orang – orang atau penduduk atau juga manusianya yang
menderita miskin jadi miskin adalah orang-orangnya penduduk atau manusianya
Adapun cirri-ciri kemiskinan pada umumnya adalah. Pertama pasda umumya

3

mereka tidak memiliki factor produksi seperti tanah modal ataupun keterampilan
sehingga kemmpuan untuk memperoleh pendapatan menjadi terbatas. Kedua
mereka tidak memmiliki kemungkinan untk memperoleh asset produksi dengan
kekuatan sendiri. Ketiga tingkat poendidikan rendah waktu mereka tersita untuk
mencari nafkah dan mendapatkan pendapatan penghasilan. Keempat kebanyakan

2.1.1. Indikator-indikator Kemiskinan

D

DI

muda dan tidak didujung oleh keterampilan yang memadai.

Y

mereka tinggal di pedesaan. Kelima mereka yang hidup di kota masih berusia

PR

Untuk menuju solusi kemiskinan penting bagi kita untuk menelusuri
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secara detail indikator-indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikatorindikator kemiskinan sebagaimana di kutip dari Badan Pusat Statistika,
antara lain sebagi berikut:

et

1) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang,
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pangan dan papan).
2) Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya
(kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).

3) Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi
untuk pendidikan dan keluarga).
4) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun
massa.
5) Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber
daya alam.

4

6) Kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat.
7) Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian
yang berkesinambungan.
8) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun
mental.
9) Ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial (anak-anak

D

kelompok marginal dan terpencil).

PR

2.1.1. Mengukur Kemiskinan
Kemiskinan

DI

Y

terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin,

bisa

dikelompokan

dalam

dua

ar
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kategori, yaitu Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan
absolut mengacu pada satu set standard yang konsisten

,

tidak

terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Sebuah contoh dari

et

pengukuran absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah
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jumlah yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 20002500

kalori

per

hari

untuk

laki

laki

dewasa).

Bank

Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan
pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk
pendapatan dibawah $2 per hari.
Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna
wisma yang berkelana ke sana kemari dan daerah

pinggiran

kota

dan yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif
masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam
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pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang

dianggap miskin.

Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut
sebagai negara berkembang.
2.1.1.

Penyebab Kemiskinan
Penyebab kemiskinan sangat kompleks, sehingga perspektif dalam

Y

melihat berdasarkan persoalan real dalam masyarakat tersebut. Persoalan
individual

DI

real dalam masyarakat biasanya karena adanya kecacatan

dalam bentuk kondisi dari kelemahan biologis, psikologis,

maupun

PR

D

kultural sehingga dapat menghalanginya untuk memperoleh peruntungan
untuk dapat memajukan hidupnya. Kelompok yang masuk

dalam

ar
ia
tD

golongan yang tidak beruntung, yaitu kemiskinan fisik yang lemah,
kerentaan, keterisolasian dan ketidakberdayaan.
Pada umumnya di Negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan

et

adalah sebagai berikut:
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1) Kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia, Seperti
kita ketahui lapangan pekerjaan yang terdapat di Indonesia tidak
seimbang dengan jumlah penduduk yang ada dimana lapangan
pekerjaan

lebih

sedikit

dibandingkan

dengan

jumlah

penduduknya. Dengan demikian banyak penduduk di Indonesia
yang tidak memperoleh penghasilan itu menyebabkan kemiskinan
di Indonesia.
2) Tidak meratanya pendapatan penduduk Indonesia Pendapatan
penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka
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lakukan relative tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari
sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai
pendapatan yang berlebih. Ini yang diusebut tidak meratanya
pendapatan penduduk di Indonesia.
3) Tingakat pendidikan masyarakat yang rendah Banyak masyarakat
Indonesia yang tidak memiliki pendidikan yang di butuhkan oleh

DI

Y

perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja. Dan pada umumya
untuk memperoleh pendapatan yang tinggi diperlukan tingkat

yang

memadai

dehingga

PR

ketrampilan

D

pendidikan yang tinggi pula atau minimal mempunyai memiliki
dapat

memp[eroleh
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pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dehari-hari sehingga
kemakmuran penduduk

dapat

terlaksana dengan baik

dan

kemiskinan dpat di tanggulangi.

et

Merosotnya standar perkembangan pendapatan per-kapita secara

Se
kr

global. Yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa standar
pendapatan per-kapita bergerak seimbang dengan produktivitas yang ada
pada suatu sistem. Jikalau produktivitas berangsur meningkat maka
pendapatan per-kapita pun akan naik. Begitu pula sebaliknya, seandainya
produktivitas menyusut maka pendapatan per-kapita akan turun
beriringan.
Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kemerosotan standar
perkembangan pendapatan per-kapita:
1) Naiknya standar perkembangan suatu daerah.
7

2) Politik ekonomi yang tidak sehat.
3) Faktor-faktor luar neger, diantaranya:
4) Rusaknya syarat-syarat perdagangan
5) Beban hutang
6) Kurangnya bantuan luar negeri, dan

Y

7) Perang
jelas

DI

Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat terlihat

faktor ini sangat urgen dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh

PR

D

karena itu, untuk menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus
didukung dengan SDA dan SDM yang bagus, serta jaminan kesehatan dan
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pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan dengan maksimal. Melonjak
tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah sebagai akibat dari tidak
adanya keseimbangan

pendapatan

atau gaji masyarakat.

Tentunya

et

kemiskinan adalah konsekuensi logis dari realita di atas. Hal ini bisa
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disebabkan oleh karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan
wanita di depan publik dan banyaknya pengangguran.
Pembagian subsidi in come pemerintah yang kurang

merata

menyulitkan akan terpenuhinya kebutuhan pokok dan jaminan keamanan
untuk para warga miskin, juga secara tidak langsung mematikan sumber
pemasukan warga. Bahkan di sisi lain rakyat miskin masih terbebani oleh
pajak Negara.
Masalah kemiskinan bisa dibilang menjadi maslah Negara yang
semakin berkembang setiap tahunnya dan pemerintah sampai sekarang
8

belum mampu mengatasi masalah tersebut. Kurangnya

perhatian

pemerintah akan masalah ini mungkin menjadi salah satu penyebnya.
Penyebab kemiskinan banyak dihubungkan dengan:
1) penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan
sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari

si

Y

miskin.

DI

2) penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan
pendidikan keluarga.

kemiskinan

dengan

(subcultural),

yang

D

sub-budaya

PR

3) penyebab

kehidupan

sehari-hari,

menghubungkan
dipelajari

atau
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dijalankan dalam lingkungan sekitar.

4) penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi
orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.

et

5) penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan
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merupakan hasil dari struktur sosial.

Meskipun diterima luas bahwa kemiskinan dan pengangguran

adalah

sebagai

akibat

dari

kemalasan,

namun

di Amerika

Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan
masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang
yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal
melewati atas garis kemiskinan.
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2.2 Modal Sosial
Modal sosial akan memberikan kontribusi yang besar dalam kehidupan
bermasyarakat. Modal sosial merupakan sumber daya yang dapat dimiliki
oleh seorang individu yang dapat timbul melalui adanya kepercayaan dalam
interaksi, adanya jaringan kerja, dan dilandasi norma-norma mendukung.1
Kejujuran, keadilan, keterbukaan, saling peduli, saling meng-hargai,

DI

Y

saling menolong, bukankah semua itu akan membentuk rangkaian yang
kuat dan erat antar warga masyarakat. Rangkaian, keterikatan: berarti

D

kerjasama tanpa pamrih, mendahulukan kepentingan kelompok di atas

PR

kepentingan individu, mengutamakan kepentingan bersama

dari pada
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pribadi, merasa bertanggung jawab ketika rekan,sakit atau terkena musibah.
Kemampuan orang-orang untuk bekerjasama demi tujuan-tujuan
bersama dalam kelompok haruslah dapat dipupuk dalam kehidupan
bermasyarakat. Kemampuan yang muncul dari kepercayaan dan nilai-nilai

et

etika. Perilaku kooperatif yang terorganisasikan meski tidak resmi biasa
pada

Se
kr

mendorong

adanya

keteraturan

dan

kesejahteraan

ekonomi

masyarakat.2

Seseorang dengan modal sosial tinggi akan berinteraksi dengan baik,

saling mempercayai dengan rekan, dan memiliki kesamaan pemahaman
dengan rekan tentang kehidupan bermasyarakat. Bagi masyarakat, modal
sosial sangat bermanfaat karena akan mendukung proses kehidupan seharihari. Modal sosial adalah akses ke sumber informasi yang lebih luas
1

(Jun 2017)
(Li et al. 2015)

2
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sehingga akan meningkatkan kualitas, relevansi, serta ketepatan waktu
untuk informasi yang diperlukan guna menunjang aktivitas. Masyarakat
yang memiliki modal sosial yang baik, akan memiliki akses hubungan yang
sangat luas. Dengan akses hubungan yang luas menyebabkan ia lebih
mudah mendapatkan dukungan dari rekan-rekannya, yang memungkinkan

DI

rekannya untuk mendukung pelaksanaan aktivitasnya.

Y

ia mendapatkan informasi atau sumberdaya yang diperlukan dari rekan

Adanya modal sosial yang tinggi dalam diri individu yang diwadahi

D

dalam kehidupan bermasyarakat yang berbudaya akan dapat menciptakan

PR

suasana yang harmonis. Modal sosial pada arah yang positif akan menjadi

ar
ia
tD

alat yang ampuh dalam menggerakkan kegiatan ekonomi yang berazas
kekeluargaan, seperti kelompok usaha bersama atau juga dapat berbentuk
koperasi..

et

2.3 Competency

Se
kr

Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan khusus untuk mencapai
pekerjaan atau tugas yang dialokasikan oleh organisasi dengan target yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu, kompetensi menjadi salah satu penentu dalam meraih
kinerjakaryawan yang unggul. Disamping berpengaruh positif dengan kinerja,
kompetensi merupakan antesenden penting dalam meraih keunggulan bersaing
yang berkualitas.
Komponen-komponen yang menjelaskan tentang kompetensi antara lain Social
Maturity (Sm), Professional Efficiency (Pe), dan Aplication Skills (As), kemudian
diikuti dengan Synergetic Functionyang meliputi; Character Qualities (ChQ),
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Cognition And Creative Qualities (CnCq),Somatic Qualities (SQ), Knowledge Of
Management Object (KMO), Knowledge Of The Management Functions (KMF),
Knowledge Of The Information In The Control (KIC), Knowledge Of The
SystemApplication Of Management Functions On The Management Object By
Of

The

(KS),Motivation

Control
Skills

Information

(MS),

Team

(KSOFI),
Skills

Communication

Skills

(TS),danSelf-Control

Skills

DI

(SCS)tertuang dalam tabel 2.1 Holistic Competenceberikut:

Y

Means

COMPETENCE

SYNERGETIC FUNCTION

PR

SYNERGETIC

D

Tabel 2. 1 Holistic Competence
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FUNCTION
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et

Social Maturity (Sm)

Holistic
Competence

Character Qualities (ChQ)
Cognition

And

Creative

Qualities (CnCq),
Temperaments

Of

The

Qualities (TQ),
Somatic Qualities (SQ)
Knowledge Of Management
Object (KMO)
Knowledge
Management

Of

The
Functions
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(KMF)
Professional

Knowledge

Efficiency (Pe)

Of

The

Information In The Control
(KIC)
Knowledge Of The System

Y

Application Of Management
On

DI

Functions

The

D

Management Object By Means

PR

Of The Control Information

ar
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(KSOFI)
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et

Aplication Skills (As)

Communication Skills (KS),
Motivation Skills (MS)
Team Skills (TS),
Self-Control Skills (SCS)

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa Kompetensi Holistik terdiri dari tiga
faktor yaitu: Social Maturity (Sm), Professional Efficiency (Pe) dan
Aplication Skills (As). Kemampuan Holistik juga meliputi kecerdasan
pengetahuan (IQ), Kecerdasan social(SQ) dan keterampilan praktis yang
diperlukan (AQ), yang diformulasikan CQ = Sf (SQ, IQ, AQ).
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2.4 Entrepreneurial Compentencies

Kewirausahaan sebagai kekuatan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi dan inovasi. Studi dalam literatur menunjukkan bahwa dalam
lingkungan kegiatan wirausaha yang lebih canggih, semakin besar
perkembangan ekonomi dan peninkatan ekspor. Faktanya, alasan utama
kegagalan start-up bisnis mulai dari manajemen yang tidak konsisten,

DI

Y

kesenjangan pendanaan dan kepemimpinan yang tidak jelas untuk
penyesuaian pasar yang tidak memadai serta aspek pajak dan hukum

D

yang terkait (Bradley dan Cowdey2004; Kearney 2009). Pembuat

PR

Kebijakan mencoba untuk mempromosikan kewirausahaan di tingkat
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makro melalui pendidikan karena mereka percaya bahwa pemahaman
yang lebih besar cenderung menciptakan pengusaha yang lebih mahir.
Dalam beberapa waktu kedepan, penelitian tentang pendidikan dan
pengetahuan kewirausahaan harus ditingkatkan terhadap obyek kajian
kemiskinan

et

pengentasan

ini.

Dalam

kajian

ini,

pengetahuan

Se
kr

kewirausahaan dianggap sebagai pengetahuan struktural yang relevan
ketika seseorang mendirikan bisnis. Ini termasuk kompetensi yang
relevan (kompetensi profesional, sosial dan pribadi).
Teori yang relevan yang dapat diterapkan dalam konteks penelitian
kewirausahaan adalah Teori Human Capital. Human Capital Theory
mengacu pada keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang
diwujudkan dalam diri

manusia. Modal manusia memainkan peran

penting dalam organisasi, jadi investasi dalam pelatihan yang dirancang
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untuk mengembangkan sumber daya manusia akan berdampak yang
sangan penting dalam aktivitas ekonomi.
Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, termasuk pengalaman,
pendidikan, dan pelatihan secara konsisten dianggap sebagai penggerak
utama strategi dan kinerja. Pengalaman dalam sejumlah besar peran
yang berbeda meningkatkan kemungkinan menjadi pengusaha. Idenya

DI

Y

adalah bahwa pengusaha harus memiliki keahlian yang cukup di
berbagai bidang untuk mengumpulkan banyak bahan yang dibutuhkan

D

untuk kesuksesan bisnis. Pendekatan ini juga memprediksi bahwa

PR

pengusaha potensial harus memiliki modal manusia.
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Para pembuat kebijakan menyadari bahwa kegiatan wirausaha
memainkan peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan
inovasi

dalam

ekonomi

nasional.

Kesenjangan

spesifik

dalam

pengetahuan dan pendidikan kewirausahaan dan profesional yang

et

relevan, sosial dan kompetensi pribadi harus melalui kajian ilmiah yang
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mendalam.

2.5 Budaya

Sebagian besar dari kita pasti sering mendengar tentang Budaya baik
dimedia cetak maupun digital. Pengertian Budaya

Secara

Umum

adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh
sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.
Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama
dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan
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karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak
terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung
menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha
berkomunikasi

dengan

orang-orang

yang

berbeda

budaya

dan

menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu
dipelajari.

DI

Y

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat
kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan

D

perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan

PR

meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Beberapa alasan mengapa
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orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari
budaya lain terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu
perangkat rumit nilai-nilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang
mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri."Citra yang

et

memaksa" itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya
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seperti "individualisme kasar" di Amerika, "keselarasan individu dengan
alam" di Jepang dan "kepatuhan kolektif" di Cina.
Citra budaya yang bersifat memaksa tersebut membekali anggota-

anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan
menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggotaanggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat
dan pertalian dengan hidup mereka. Dengan demikian, budayalah yang
menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan
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aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang
lain.
Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki
bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke
generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk
sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian,

DI

Y

bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan
bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang
menganggapnya

diwariskan

D

cenderung

secara

genetis.

PR

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Budaya diartikan sebagai pikiran, akal
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budi atau adat-istiadat. Secara tata bahasa, pengertian kebudayaan
diturunkan dari kata budaya yang cenderung menunjuk pada pola pikir
manusia.

Budaya juga merupakan suatu sistem gagasan dan rasa, tindakan

et

serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat,
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yang dijadikan miliknya dengan belajar, Suatu keseluruhan kompleks
yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat
istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari
manusia sebagai anggota masyarakat. Adapun keseluruhan dari
pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang
dimiliki dan diwariskan oleh anggota suatu masyarakat tertentu juga
merupakan budaya.
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Kluckhohn dan Kelly mengartikan budaya sebagai semua rancangan
hidup yang tercipta secara historis, baik yang eksplisit maupun implisit,
rasional, irasional, yang ada pada suatu waktu, sebagai pedoman yang
potensial untuk perilaku manusia.

2.6 Budaya Bisnis

DI

Y

Budaya bisnis adalah model atau gaya dari operasional bisnis di dalam
perusahaan. Budaya bisnis menentukan bagaimana tingkatan yang

D

berbeda dari para staf berkomunikasi dengan satu sama lain dan juga
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pelanggan.

PR

bagaimana para karyawan berhubungan dengan para klien dan

Budaya mengilustrasikan norma-norma dan nilai-nilai yang
diterima dan perilaku tradisional dari suatu kelompok. Budaya juga
berkembang dari waktu ke waktu. Budaya dari setiap negara memiliki

et

kepercayaan, nilai-nilai dan aktivitasnya sendiri. Dengan kata lain,
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budaya bisa didefinisikan sebagai seperangkat kepercayaan, nilai-nilai
dan sikap kolektif yang terus berkembang.
Budaya adalah komponen kunci dalam bisnis dan memiliki

pengaruh terhadap arah strategis dari bisnis. Budaya mempengaruhi
manajemen, keputusan dan semua fungsi bisnis dari mulai pembukuan
sampai kepada produksi. Budaya bisnis adalah berkaitan dengan
tingkah laku, etika, etiket, dan masih banyak lagi. Budaya bisnis
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meliputi segala nilai-nilai, visi, gaya bekerja, kepercayaan dan
kebiasaan dari organisasi.
Budaya dari tempat kerja adalah apa yang membuat organisasi
menjadi seperti adanya ia. Budaya organisasi pada dasarnya tidak
berbeda dengan budaya etnis kecuali bahwa dalam organisasi ada
banyak orang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Hubungan

DI

Y

lintas budaya ini bisa menjelma menjadi suatu pemahaman yang
mendorong meningkatnya kualitas tempat kerja dan komunitas yang

D

lebih baik. Budaya di dalam kantor menciptakan karakter unik bagi

PR

perusahaan yang mana akan membantu mereka dalam membedakan
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dirinya dari seluruh kompetitor yang ada. Ia juga mendefinisikan
standar dan seperangkat prosedur yang memberi perusahaan dan
karyawan suatu arah dalam melaksanakan pekerjaan harian mereka.
Budaya akan menyatukan orang-orang dan memungkinkan mereka

et

untuk belajar dari satu sama lain dan berusaha untuk menjadi yang
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terbaik yang bisa mereka lakukan. Tidak ada perusahaan yang akan
bertahan tanpa adanya budaya.
Ada dua model budaya dalam perusahaan, yaitu budaya yang kuat

dan yang lemah. Di dalam budaya yang kuat, para karyawan memiliki
perasaan semangat dan pemahaman terhadap tujuan-tujuan, regulasi
dan filosofi organisasi. Budaya jenis ini akan membuat para karyawan
merasa terdorong dan dihargai yang mana akan memberi kontribusi
positif terhadap kesehatan perusahaan. Dalam budaya organisasi yang
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lemah, para karyawan akan merasa tersesat, tidak termotivasi dan
bekerja di bawah perasaan takut. Ini tentu akan semakin melemahkan
organisasi jika tidak segera dilakukan perubahan.
2.7 Kesetaraan Hukum
Supremasi hukum di Indonesia masih harus direformasi untuk

Y

menciptakan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap

DI

sistem hukum Indonesia. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan

D

hukum yang terjadi di negara kita. Keadilan harus diposisikan secara

yang sama tanpa kecuali.

PR

netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum
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Pemerintahan paling bawah dengan melakukan pembaruan dalam
sikap, cara berpikir, dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum
kita ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman

et

dan tidak melupakan aspek kemanusiaan. Setiap warga negara di
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Indonesia memilki hak untuk mendapatkan kesetaraan hukum.
Kesetaraan hukum yang dimaksud adalah persamaan setiap manusia di
mata hukum. Tidak terpengaruh pada derajat, kekuatan, kekuasaan,
dan harta yang dimiliki setiap individual, melainkan memberi
hukuman sesuai dengan apa yang ia lakukan.
Bila kesetaraan hukum tidak ditegakkan, rakyat tidak akan dapat
merasakan kesejahteraan, karena masuk dalam aktivitas kegiatan
ekonomi suatu saat akan masuk dalam ranah penegakan hukum.
Kualitas pelayanan publik yang masih rendah sebagai akibat belum
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terwujudnya pemerintahan yang baik ditandai dengan transparansi di
berbagai bidang. Serta belum berubahnya paradigma aparat pelayan
publik yang masih memposisikan dirinya sebagai birokrat bukan
sebagai

pelayan

masyarakat,

hal

ini

akan

cenderung untuk

menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.
Kesetaraan dalam hukum penting keberadaannya dalam suatu

DI

Y

negara. Dengan alasan keadilan bagi semua orang karena semua orang
sama statusnya di hadapan hukum. Jika penegakan hokum dilakukan

PR

melakukan aktivitas ekonominya.

D

secara aetara maka masyarakat bawah akan lebih nyaman dalam
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Perkembagan dunia bisnis di Indonesia saat ini, menunjukkan
peningkatan yang sangat pesat, dari waktu kewaktu, baik secara
kuantitas maupun kualitas, pelaku usaha sekarangpun tidak lagi
dimoopoli pelaku usaha dosmetik, tetapi sudah melibatkan pihak
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asing, yang untuk mendistribusikan produknya kedalam negeri, situsi
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ini tidak mengherankan, mengingat indonesia memiliki potensi yang
cukup besar dengan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia.
Dimana pada hakekatnya setiap perusahaan di dalam menjalankan

usahanya bertujuan untuk mendapatkan laba sesuai dengan tujuan
pokok yang diharapkan. Diantaranya yaitu agar perusahaan dapat
menjaga kelangsungan hidup serta kelancaran operasinya. Hal ini
tentunya bisa tercapai dengan mengaktifkan dan mengefisienkan kerja
perusahaan.
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Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya baik perusahaan yang
bergerak dalam bidang jasa maupun barang mempunyai tujuan yang
sama yaitu memperoleh keuntungan. Selain itu perusahaan juga ingin
memberikan kepuasan kepada konsumen atas produk yang yang
dihasilkannya, karena kepuasan konsumen menjadi tolak ukur dari
keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas

DI

Y

dan diinginkan oleh konsumen

Mempelajari hukum dagang pasti akan membahas tentang

D

perusahaan. Berbicara mengenai perusahaan maka akan berbicara

PR

mengenai orang yang menjalankan usaha atau perusahaan tersebut,
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atau dikenal dengan istilah pengusaha, serta akan membicarakan
tentang orang-orang yang tertibat di dalamnya.
Kegiatan

bisnis

yang

berkembang

dengan

baik

tentunya

memerlukan kesetaraan dalam penerapan hukum dalam dunia bisnis.
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Perkembangan usaha akan menciptakan lapangan pekerjaan yang akan

Se
kr

berdampak pada pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang
memadai dengan kebutuhan hidupnya tentunya akan menekan
bertambahnya kemiskinan.

2.8 Pemberdayaan
Dalam upaya pengentasa kemiskinan, pemberdayaan telah menjadi
bagian penting untuk meningkatkan kekuatan pribadi, interpersonal dan
politik.

Populasi yang tertindas dan terpinggirkan oleh dominasi akan

menimbulkan dampak sosial dan ekonomi. Pemberdayaan melalui
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partisipasi warga akan memeberikan hasil yang lebih dapat dirasakan oleh
masyarakat. Komponen intrapersonal dan perilaku partisipasi akan terkait
dengan komponen pemberdayaan psikologis intrapersonal
Pemberdayaan pada tingkat individu memperoleh penguasaan dan
kontrol atas hidup mereka, dan pemahaman kritis lingkungan mereka.
Dalam kasus yang paling umum, Pemberdayaan Psikologi dapat
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dikonsepkan untuk memasukkan komponen intrapersonal, interaksi dan
perilaku. Komponen intrapersonal merujuk kepada bagaimana orang

D

berpikir tentang kapasitas mereka dalam sistem social, ekonomi dan politik

PR

yang penting bagi mereka. Persepsi diri yang mencakup kontrol diri
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merupakan domain spesifik. Efektivitas diri atas control dan kompetensi
yang dirasakan memuat persepsi tentang kesulitan yang terkait dengan
usaha untuk memberikan kontrol atas masalah-masalah dalam masyarakat.
Kesulitan diri dapat merujuk ke keyakinan tentang kapasitas diri dalam
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sistem social, ekonomi dan politik.
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Komponen interaksi mengacu pada transaksi antara orang dan

lingkungan yang memungkinkan seseorang untuk berhasil menguasai
sistem social, ekonomi, dan politik.3Ini mencakup pengetahuan tentang
sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, pemahaman dan
kesadaran lingkungan yang kritis, dan pengembangan keterampilan dalam
pengambilan keputusan dan pemecahan secara aktif dalam suatu
lingkungan. Komponen interaksi tidak dipelajari secara langsung, tapi
mungkin penting untuk membangun pemberdayaan psikologi dan akan

3

(Stewart et al. 2010)
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berperan dalam perkembangan ekonomi, karena menghubungkan selfperceptions tentang kontrol yang mengarah pada perilaku.
Komponen perilaku pemberdayaan psikologi mengacu pada tindakantindakan spesifik yang membawa pengaruh terhadap lingkungan sosial,
ekonomi, dan politik melalui partisipasi dalam kegiatan dan organisasi
masyarakat.4 Partisipasi dalam organisasi masyarakat dapat ditemukan
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seperti asosiasi lingkungan, kelompok-kelompok dalam kegiatan ekonomi,
kelompok agama, dan organisasi Jasa. Aspek lain dari komponen perilaku

D

termasuk partisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat
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seperti membantu orang lain mengatasi masalah ekonomi, menghubungi
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para pejabat publik, atau mengorganisir sebuah isu lingkungan.
Penyempurnaan lebih lanjut teori pemberdayaan untuk lebih jelas
diperlukan memahami pengaturan alami di mana individu dapat
memperoleh rasa pemberdayaan, menjelaskan bagaimana dan mengapa
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intervensi yang dirancang untuk memberdayakan individu efektif atau tidak
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efektif. Pemahaman mekanisme yang terlibat dalam proses pemberdayaan,
dan mengidentifikasi karakteristik kontekstual sangatlah dibutuhkan,
karena tanpa pemahaman mekanisme kontekstual dalam pemberdayaan
mungkin akan menghambat dalam mempromosikan perkembangan
pemberdayaan ekonomi. Untuk orang-orang yang berpartisipasi seperti
dalam kegiatan organisasi masyarakat, komponen pemberdayaan ekonomi,
intrapersonal mungkin dihipotesiskan untuk memasukkan langkah-langkah
kontrol yang dirasakan terdiri untuk mempengaruhi keputusan masyarakat,

4

(Amirrood et al. 2014)
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dan keyakinan tentang kesulitan individu untuk memahami sistem sosial.
Komponen perilaku bisa diharapkan untuk menyertakan partisipasi, dan
kepemimpinan memegang posisi penting dalam organisasi masyarakat.
Interaksi komponen dapat mencakup beberapa pemahaman tentang
faktor-faktor yang menghambat dan meningkatkan kemampuan seseorang
untuk mengembangkan kemampuan ekonominya, pengambilan keputusan,
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dan keterampilan pemecahan masalah.

Pemberdayaan adalah nilai positif meresap dalam budaya. Konsep

D

menunjukkan tekad individu atas kehidupan sendiri dan demokrasisasi
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partisipasi dalam kehidupan masyarakat, sering kali melalui mediasi
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struktur seperti sekolah, dan organisasi-organisasi sukarela lainnya.
Pemberdayaan menyampaikan rasa kontrol psikologis pribadi atau
pengaruh dan keprihatinan dengan pengaruh sosial sebenarnya, kekuasaan
politik dan hak-hak hukum. Ini adalah merupakan bangunan bertingkat

et

berlaku untuk individu, warga serta organisasi dan lingkungan.
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Pemberdayaan adalah sebuah proses, mekanisme dengan mana orang,

organisasi, dan masyarakat memperoleh penguasaan atas urusan mereka.
Akibatnya, pemberdayaan akan terlihat berbeda dalam kondisi nyata untuk
orang yang berbeda dan organisasi yang berbeda.
Salah satu tantangan hari ini adalah bagaimana menciptakan budaya
dalam masyarakat yang mempromosikan masyarakat yang memiliki
kreativitas dan inovasi. Untuk kreativitas yang terjadi dalam masyarakat,
pemerintahan

bertanggungjawab

dalam

konteks

ini,

yaitu mampu

25

mengembangkan kreativitas dalam masyarakat. Mengingat saat ini
masyarakat menghadapi lingkungan yang dinamis yang ditandai dengan
perubahan teknologi yang cepat, dan globalisasi, inovasi melalui kreativitas
menjadi faktor penting dan esensial dalam tatanan sosial, ekonomi, dan
budaya dalam masyarakat. Hari ini, hampir semua masyarakat, terutama
kalangan muda sangat familiar dengan teknologi informasi,.
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Kreativitas dalam masyarakat dapat didefinisikan sebagai proses
lahirnya ide-ide baru yang memungkinkan inovasi dikembangkan.
adalah

bagaimana meningkatkan kemampuan untuk

D

Tantangannya

PR

menghasilkan novel dan ide-ide yang berguna dan menjadi solusi untuk

ar
ia
tD

masalah ekonomi. Makin pentingnya kreativitas sebagai penggerak inovasi
dan keberhasilan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung berpikir
kreatif dan inovatif. Mempromosikan kreativitas, bagaimanapun adalah
salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat menuju era

et

modern. Berbagai macam faktor telah ditemukan untuk merangsang
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kreativitas dan inovasi dalam masyarakat. Pihak berwenang adalah katalis
yang membuat dan mengelola lingkungan, proses kerja, budaya, dan
strategi yang merangsang dan mempertahankan kreativitas, inovasi dalam
organisasi. Pihak-pihak terkait bisa melakukan itu dengan cara langsung
dan tidak langsung.
Karena lingkungan yang dinamis saat ini ditandai dengan kompetisi,
perubahan teknologi yang pesat dan meningkatnya tuntutan kualitas. Pihakpihak terkait tidak hanya penekanan pada control, tetapi sebagai sumber
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motivasi dan pengembangan masyarakat. Memberdayakan merujuk kepada
sekumpulan perilaku yang memerlukan berbagai daya atau menunjuk
tanggung jawab serta otonomi, pada gilirannya meningkatkan kecerdasan
masyarakat.

Memberdayakan

menginformasikan,

memiliki

memimpin

perhatian/berinteraksi

dan

lima

dengan

dimensi:

contoh,

pengambilan

coaching,

menampilkan

keputusan

partisipatif.
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Memberdayakan melibatkan meningkatkan kebermaknaan pekerjaan,
mendorong partisipasi dalam pembuatan keputusan, mengungkapkan

D

keyakinan dalam kinerja tinggi, dan memberikan otonomi dari kendala

PR

birokrasi.5
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Perilaku yang memberdayakan dapat dicirikan sebagai: dorongan
tindakan independen, memberikan kesempatan berpikir, menciptakan kerja
sama

di

masyarakat,

pengembangan

kreativitas,

mengembangkan

partisipatif masyarakat. Memberdayakan menekankan pengembangan

et

mandiri atau keterampilan.
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Lingkungan yang dinamis saat ini, menuntut peningkatan kompetisi,
meningkatkan kemampuan adaptasi dan pendekatan-pendekatan baru,
salah

satunya

adalah

pemberdayaan

masyarakat.

Secara

umum,

pemberdayaan berarti memberikan "kekuatan". Pemberdayaan dapat
diklasifikasikan ke dalam tiga kategori:6
a. pendekatan struktural,
b. pendekatan kepemimpinan, dan
5

(Scanlan and Hernandéz 2014)

6

(Stewart et al. 2010)
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c. pendekatan motivasi.
Pendekatan struktural: pemberdayaan sebagai pengalihan pengambilan
keputusan otoritas dan kuasa "powerholders" ke yang kurang kuat. Dengan
desentralisasi dan partisipasi peningkatan peran masyarakat, masyarakat
memiliki kewenangan untuk melakukan aktivitas mereka.
Pendekatan

kepemimpinan

yang

menekankan

aspek

energi

DI

Y

pemberdayaan. Pemimpin memberi energi kepada masyarakat dengan
memberikan visi menarik untuk masa depan. Mereka memberi inspirasi dan

D

merangsang masyarakat melalui ide-ide yang menarik secara intelektual.

PR

Secara psikologis pemberdayaan dikonseptualisasikan sebagai motivasi
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intrinsik dimanifestasikan dalam perubahan variabel kognitif.
Variabel kognisi diwujudkan dalam empat kognisi: makna, kompetensi,
penentuan nasib sendiri, dan dampak. Secara khusus, makna adalah
perasaan pribadi bermakna dan penting atas hasil aktivitasnya; kompetensi

melakukan
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berhasil

et

mengacu pada kemampuan diri, atau keyakinan dalam kapasitas yang

menunjukkan

tugas

persepsi

dengan

otonomi

keterampilan;

dimulai

dari

selfdetermination

mengatur

tindakan

pekerjaannya sendiri; dan dampak adalah sejauh mana individu dapat
mempengaruhi hasil kerja.
Secara

konseptual,

kita

dapat

membuat

sebuah

kasus

yang

memberdayakan dari para pemimpin yang memberdayakan pengikut
mereka/masyarakat. Pertama, mereka melakukannya dengan meningkatkan
kebermaknaan

kerja.

Mereka menyediakan

tujuan

dan

makna ke
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pengikut/masyarakat sehingga pengikut/masyarakat dapat mengidentifikasi
diri sebagai anggota/masyarakat yang penting dari golongan/lingkungannya
dan termotivasi untuk berkontribusi efektif dalam lingkungannya.
Memberdayakan menumbuhkan peluang untuk partisipasi dalam
pengambilan keputusan. Dengan meminta masukan dari masyarakat dalam
masalah social, budaya, ekonomi, dan juga keadilan dan termasuk dalam

DI

Y

proses pengambilan keputusan. Dengan menunjukkan kepercayaan
terhadap kemampuan kemempuan masyarakat dengan meningkatkan

D

keterampilan masyarakat dan mengakui prestasi mereka.

PR

Masyarakat yang diberdayakan akan memiliki pengaruh signifikan atas
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apa yang terjadi di masyarakat. Mereka juga memiliki kendali atas apa
yang terjadi di lingkungannya.7 Disamping itu masyarakat akan merasa
diberdayakan

ketika

mereka

memiliki

banyak

kesempatan

untuk

kemerdekaan dan kebebasan dalam aktivitasnya, yang masih ada didalam

et

koridor yang benar. Selain itu keleluasaan berkreasi dalam pekerjaannya
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dan tingkat kendalinya dalam lingkungannya akan meningkatkan rasa
diberdayakan.

Hal yang sangat penting dalam mengelola masyarakat adalah peran

Pemberdayaan identitas. Pemeberdayaan identitas dapat didefinisikan
sebagai sejauh mana individu dilihat atau dirinya sebagai orang yang ingin
menjadi diberdayakan dalam pekerjaan tertentu. Masyarakat yang merasa
diberdayakan, maka akan meningkatkan partisipasinya dalam mengambil
inisiatif untuk membantu anggota masyarakat dalam menyelesaikan
7

(Chiang and Hsieh 2012)
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masalah. Mereka juga akan sangat mematuhi peraturan yang berlaku di
masyarakat tanpa keluhan. Selain hal-hal di atas, individu yang merasa
diberdayakan mereka akan berbagi tentang sesuatu yang bermanfaat bagi
masyarakat. Rasa penuh perhatian, proaktif, dan berpartisipasi dalam
kegiatan masyarakat, itu adalah ciri-ciri dari prilaku yang merasa
diberdayakan.8

DI

Y

Pemberdayaan memiliki beberapa unsur atau elemen, di antaranya
adalah:

PR

D

Tabel 2. 2 Unsur-Unsur Pemberdayaan

1
2
3

Memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan
Memiliki akses ke informasi dan sumber daya
Memiliki berbagai pilihan untuk membuat pilihan
Ketegasan

et

4

Unsur-Unsur Pemberdayaan
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No

Harapan

6

Tumbuhkan pembelajaran berpikir kritis

7

Belajar tentang dan mengekspresikan kemarahan

8

Memahami bahwa individu memiliki hak
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5

8

(Jun 2017)
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2.9 Kerangka Pikir Pengentasan Kemiskinan
Berdasarkan latar belakang, fenomena dan isu teoritis di atas maka
dalam rangka untuk melakukan pengentasa kemiskinan dapat
digambarkan sebagai berikut:

Competency

Kesetaraan
Hukum

Budaya

ar
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tD

PR

D

DI

Social Capital

Y

Pemberdayaan (Empowerment)

Economic Surplus

Se
kr

et

Entrepreneurial Competencies

Poverty Alleviation

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Pengentasan Kemiskinan
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Kerangka Pikir Pengentasan Kemiskinan:
Proses pengentasan kemiskinan yang ditawarkan dalam studi ini adalah merupakan
suatu proses yang dimulai dari penentuan kajian teoritis yang diprediksi akan
berdampak positif terhadap pengurangan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan
akan berhasil ketika secara kelembagaan suatu kegiatan perekonomian terbentuk

DI

ekonomi bersama, yang ditandai dengan Economic Surplus.

Y

dengan Entrepreneurial Competencies yang memadai pada kelompok kegiatan

D

Dalam ekonomi arus utama, surplus ekonomi, juga dikenal sebagai surplus

PR

total kesejahteraan atau Marshallian (setelah Alfred Marshall), mengacu pada dua
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kuantitas yang terkait. Surplus konsumen adalah keuntungan moneter yang
diperoleh oleh konsumen karena mereka mampu membeli produk dengan harga
yang kurang dari harga tertinggi yang akan mereka bayarkan. Sedangkan Surplus
produsen adalah jumlah yang dinikmati oleh produsen dengan menjual dengan

et

harga pasar yang lebih tinggi daripada yang paling tidak akan mereka jual; ini kira-
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kira sama dengan untung (karena produsen biasanya tidak mau menjual dengan
kerugian, dan biasanya tidak perduli menjual dengan harga impas).
Konsep Economic Surplus dalam kajian penentasan kemiskinan sangat

ditekankan karena, kelompok usaha bersama akan bertindak ganda yaitu sebagai
produsen dan sebagai konsumen. Dengan konsep Economic Surplus kelompok
sasaran pengentasan kemiskinan akan terbantu dalam memenuhi kebutuhan
ekonominya.
Entrepreneurial

Competencies merupakan gabungan potensi kelompok

sasaran pengentasan kemiskinan yang di elaborasi kemudian di kolaborasi menjadi
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kompetensi

dalan

kegiatan

ekonomi

kelompok

sasaran

(Entrepreneurial

Competencies).
Potensi masyarakat kelompok sasaran untuk pengentasan kemiskinan yang
meliuputi Social Capital, Competency, Kesetaraan hukum (Faktor Eksternal), dan
Budaya diberdayakan melalui kajian yang digali, di elaborasi, dan dikolaborasi

Se
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et
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PR

D

DI

Y

sehingga menjadi Entrepreneurial Competencies.
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3.1 Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Potensi Masyarakat

Upaya awal dalam pengentasan kemiskinan setidaknya harus ada suatu
lembaga yang khusus bertanggungjawab atas tugas ini. Lembaga yang

DI

Y

memiliki tugas khusus ini harus memenuhi kompetensi dan harus dapat bekerja
secara professional. Tugas dari lembaga ini melakukan kajian-kajian yang

PR

D

terkait dengan segala upaya dalam pengentasan kemiskinan, dan melakukan
upaya-upaya strategis dalam hal pemberdayaan kelompok sasaran dalam
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pengentasan kemiskinan.

Dalam kegiatan pengkajian terhadap gerakan mitigasi kemiskinan
Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Potensi Masyarakat (LKPPM), harus jeli

et

dan peka dalam melakukan penelitian terhadap potensi-potensi kelompok
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sasaran. Potensi kelompok sasaran bisa bersifat intern dan ekstern. Misalkan
indentifikasi atas konsep modal sosial dengan budaya masyarakat, terdapat tiga
konsep budaya sipil, demokrasi asosiatif dan modal sosial saling terkait tetapi
berbeda. Kondisi seperti ini sebenarnya dapat dimasukkan dalam potensi yang
bisa dikembangkan dan ditransformasikan dalam bentuk kelompok usaha
bersama.
Kondisi dalam masyarakat ada yang saling mempengaruhi dan bergabung
bersama dalam berbagai cara tergantung pada konteks dan dinamika sosial.
Paradigma sosiologis yang baru perlu dikembangkan, yang mungkin dapat

1

mengekspresikan teori umum modal sosial dan hubungannya dengan budaya
sipil dan asosiasi sipil.
Kajian LKPPM mengedepankan paradigma baru, yang bisa jadi disebut
'relasional', yang akan diuji dalam serangkaian survei empiris pada penduduk
sasaran. Dengan mempelajari modal sosial, dan dampaknya, melalui jejaring
sosial, kita dapat menjelaskan dan memahami realitas-realitas asosiasional

oleh

studi-studi

yang

berfokus

pada

DI

Y

yang muncul, yang diberkahi dengan kekuatan-kekuatan, yang tidak dilihat
individu-individu

dan

struktur

D

sosiokultural seperti yang biasanya dilakukan oleh para peneliti terdahulu.

PR

Potensi relasional antara modal social dan budaya local setidaknya harus
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diberdayakan dengan dikombinasikan dengan pengembangan kompetensi
sasaran yang diarahkan pada sikap kewirausahaan. Sikap kewirausahaan
diarahkan pada nilai economic surplus.

et

Perspektif Pendekatan Mikro melihat dari sisi individualisme metodologis,
yaitu mengamati Social Capital dari sudut pandang individu, untuk
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menjelaskan perilaku dan keberhasilan atau kegagalannya dalam kehidupan
social yang jelas ada banyak variasi, berdasarkan fitur individu yang berbeda.
Adapu perspektif pendekatan Makro bersifat holisme metodologis, yaitu
mereka mengamati Social Capital dari sudut pandang "keseluruhan", yang
merupakan entitas kolektif (baik itu komunitas sosial, lembaga, organisasi,
politik, agama atau budaya badan kolektif) yang terkait dengan tindakan
individu, dengan hasil mereka yang sukses atau tidak berhasil dalam kehidupan
sosial mereka. Di sini juga ada banyak varian, karena fakta bahwa

2

"keseluruhan" yang menjelaskan modal sosial dapat merujuk pada struktur
sosial, ke budaya dominan di wilayah geografis tertentu, ke bentuk ekonomi
yang berlaku, atau agama tertentu (Donati 2014).
Sebagian besar peneliti mencoba melihat SC sebagai sumber daya barang
dan / atau kontak atau ikatan sosial, sebagian berasal dari tindakan individu dan
sebagian dari kendala struktural. Untuk kebanyakan teori, SC sendiri

DI

Y

merupakan sumber yang diaktifkan oleh individu yang bermain dalam konteks
struktural yang terkendali.

D

Kita memerlukan pendekatan yang realistis dan "darurat" . Itu berarti

PR

sebuah pendekatan yang dapat menyoroti realitas otonom Social Capital (SC)
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dan menampilkan karakternya sebagai fenomena yang muncul dalam kaitannya
dengan nilai-nilai (yaitu budaya sipil). Nilai tidak boleh dianggap sebagai
orientasi individu, tetapi sebagai ekspresi konteks relasional. Dalam kontribusi

et

ini bahwa SC adalah entitas multidimensional yang kompleks.
Selanjutnya setelah kajian terhadap terhadap potensi kelompok sasaran,
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maka harus ada pemetaan yang jelas sebagai dasar pengelolaan potensi
kelompok sasaran. Pengelolaan potensi harius bersifat memberdayakan
(empowerment) untuk diarahkan pada kegiatan bersifat ekonomi.
Kemiskinan barangkali ada kaitannya dengan keterampilan pemecahan
masalah yang lebih buruk di atas pengaruh sumber daya ekonomi keluarga dan
tingkat keterlibatan pemerintah yang tidak maksimal.

3

Kemiskinan mempengaruhi kesejahteraan dan akan mengubah tingkat modal sosial
ditingkat keluarga. Dan tentunya indikator lingkungan dan modal sosial keluarga
berkaitan dengan keterampilan kognitif.
Faktor eksternal yang diprediksi akan dapat membantu peningkatan tarap hidup
masyarakat miskin adalah dengan kesetaraan dalam hukum serta adanya

Y

perubahan-perubahan pola kegiatan perekonomian. Inovasi teknologi sangat

DI

berperan besarp dalam meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi disegala
bidang kegiatan. Misalkan teknologi pertanian telah meningkatkan manfaat

PR

D

ekonomi agregat melalui ekstrapolasi hasil tingkat petani.
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Metode surplus ekonomi merupakan prosedur yang paling banyak digunakan
untuk evaluasi manfaat ekonomi dan biaya perubahan teknologi. Perubahan
teknologi pertanian meningkatkan hasil, dan mengurangi pemborosan karena
terbuangnya hasil produksi. Adopsi teknologi mengurangi biaya produksi per unit

et

dan karenanya menggeser fungsi pasokan komoditas. Akibatnya, konsumen
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mendapat manfaat dari penurunan harga dan produsen dapat memperoleh manfaat
dari penjualan lebih banyak produk. Adopsi teknologi yang mampu meningkatkan
kesejahteraan bagi produsen dan konsumen taklain adalah Economic Surplus.
Konsep Economic Surplus dapat diterapkan dalam pengentasan kemiskinan yang
mendaptkan dukungan dari lembaga terkait.
3.2 Kelompok Sasaran
LKPPM tidak hanya berperan mengkaji potensi masyarakat, tetapi harus
memberdayakan. Oleh karena itu LKPPM harus memetakan kelompok sasaran
pengentasan kemiskinan berdasarkan kriteria tertentu, misalkan berdasarkan
4

geografi, demografi, ataupun secara human capital yang di turunkan pada social
capital ataupun kompetensinya.
Pemetaan ini sangat penting untuk dapat memeberikan perhatian dan tindakan
yang tepat. Sebagaimana strategi perusahaan bisnis dalam membidik calon
konsumennya berdasarkan segmentasi. Selain untuk pemetaan berdasarkan
geografi, demografi, kondisi social dan juga budaya, pemetaan ini akan lebih
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PR

D

DI

Y

mudah dalam kejelasan menjangkaunya.
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3.2.1 Bangan Pola Kerja LKPPM
Berikut gagasan/gambaran pola kerja LKPPM:

TENAGA AHLI YANG
PROFESIONAL

HUMAN
CAPITAL,
BUDAYA,

et

SOCIAL CAPITAL
& KOMPETENSI
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GEOGRAFI,
DEMOGRAFI

EVALUASI

D

KELOMPOK
SASARAN

PEMBERDAYAAN

PR

KAJIAN
POTENSI
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PEMETAAN

DI

Y

LKPPM

INDEKS DAN
KAUSALITAS

TINDAKAN

HASIL

Gambar 3. 1 Pola Kerja LKPPM
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3.3 Variabel – Variabel Potensi
Untuk memperjelas kajian terkait dengan potensi sasaran (kelompok
kategori kemiskinan), maka variabel dan indikatornya haruslah jelas. Pada
table berikut memetakan variabel dan indicator yang akan menjadi kajian

Definisi

D

Variabel

PR

No

DI

Tabel 3. 1 Konsep Bahan Kajian

Y

berdasarkan teori sesuai dengan konteks kajian:
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Modal Sosial adalah konsep yang luas dan sering
didefinisikan secara ambigu. Sejumlah literatur
menunjukkan bahwa modal sosial dapat dilihat pada

1

Social capital

berbagai tingkat analisis, baik di tingkat makro,

Se
kr

et

organisasi, kelompok atau individu. Studi ini
melihat bahwa modal sosial adalah konsep yang
menjadi milik individu.

Budaya adalah perilaku dan norma sosial yang
ditemukan dalam masyarakat manusia. Budaya
2

Budaya

dianggap

sebagai

konsep

sentral

dalam

antropologi, mencakup berbagai fenomena yang
ditularkan melalui pembelajaran sosial dalam

7

No

Variabel

Definisi
masyarakat manusia.

3

Entrepreneurial
Competences

Kemampuan untuk mengembangkan, mengatur dan
mengelola usaha bisnis bersama dengan risikonya.
Ini termasuk karakteristik utama yang harus
dimiliki oleh seseorang agar berhasil menjalankan
usaha baru. Di antara karakteristik tersebut adalah:
kompetensi sosial, manajerial dan jaringan

langkah

DI

Y

Pemberdayaan istilah mengacu pada langkahyang dirancang untuk

meningkatkan

PR

D

derajat otonomi dan penentuan nasib sendiri pada
orang-orang
Empowerment

memungkinkan
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4

dan

di

mereka

masyarakat
untuk

untuk
mewakili

kepentingan mereka dengan cara yang bertanggung
jawab dan ditentukan sendiri, bertindak atas otoritas
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mereka sendiri

3.4

Pengumpulan data
Data diperlukan untuk mengetahui indeks dari potensi sasaran. Adapun

metode untuk mengumpulkan data dapat memilih dari bebrapa metode yang
dianggap paling tepat dan merepresentasikan dari sasaran kajian. Data ini
dibutuhkan untuk diolah (dianalisis).
Dalam proses mencari data, sebelumnya harus menentukan teori yang
tepat terkait dengan konsep yang akan diteliti. Konsep/teori yang tepat dalam

8

kajian, akan menghasilkan kesimpulan yang berkualitas, dan dapat
dilaksanakan sebagai keputusan kebijakan.

3.5 Analisis dan Pembahasan
Data yang telah terkumpul perlu dilakukan untuk dianalisis. Alat
analisispun ada berbagai pilihan. Dalam menentukan pilihan alat analisispun

DI

Y

harus sesuai dengan obyek yang akan dianalisis. Ketepatan dalam menentukan

PR

simpulan yang berdampak pada kebijakan.

D

alat analisis, dan kemampuan dalam pengunaanyya akan meningkatkan kualitas
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3.6 Kesimpulan
Kesimpulan harus diambil

sebagai

dasar

menentukan kebijakan

pengentasan kemiskinan. Kesimpulan yang baik diawali dari beberapa proses.
Proses-proses dalam melahirkan kesimpulan dari suatu kajian, diawali dengan

et

factor-faktor yang melatarbelakangi kajian, kemudian memahami fenomena

Se
kr

dan isu-isu teori yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah secara
strategis.

Kesimpulan yang berkualitas akan melahirkan rekomendasi dan saran yang

berkualitas pula. Rekomedasi dan saran akan menjadi pijakan dalam kebijakan
pengentasan kemiskinan. Jadi semua proses kajian ini harus berkualitas karena
ketepatannya dalam mencari sumber masalah, kemudian ketepatan dalam
menentukan isu teori dan metode analisisnya akan menentukan keberhasilan
pengentasan kemiskinan.
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3.7 Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan
dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara
bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan
kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan
dan hukum.

Y

Kebijakan yang tepat adalah dilahirkan dari proses kajian yang tepat.

PR

D

dasari kejelian dan profesinalisme dari peneliti.

DI

Kebijakan dalam upaya-upaya pengentasan kemiskinan yang tepat, harus di

3.8 Pelaksanaan

ar
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tD

Pelaksanaan atas kebijakan yang telah diambil harus dilaksanakan sesuai
dengan rekomendasi dari hasil kajian. Pelaksanaan kebijakan ini harus
dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi, sehingga terjadi suatu pelaksanaan

et

yang mengarah pada satu tujuan. Dalam pelaksanaan kebijakan sumber daya

Se
kr

manusia sebagai pemrakarsa dan pelaksana, secara vertical harus sejalan
dengan tujuan kebijakan pengentasan kemiskin. Selain secara vertical, secara
horizontal, sumber daya manusia pelaksana kebijakan harus terintegrasi dengan
sumber daya non manusia lainnya.
Koordinasi sangat dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kebijakan.
Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen yang tidak bisa terpisah dari
fungsi manajemen lainnya. Mengapa? Karena fungsi koordinasi adalah fungsi
yang menghubungkan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Banyak literatur
mengatakan bahwa fungsi koordinasi merupakan fungsi manajemen yang
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paling penting. Kita harus sepakat dengan itu, alasannya jelas, dengan
mengoptimalkan fungsi koordinasi, organisasi akan menjadi semakin baik dan
menghindari resiko yang mengancam organisasi. Organisasi di sini adalah
LKPPM yang berwenang dalam melakukan pengentasan kemiskinan.
Koordinasi berarti mengikat, mempersatukan, dan menyelaraskan semua
aktivitas dan usaha. Dari pengertian itu dapat kita simpulkan bahwa fungsi

DI

Y

manajemen lainnya membutuhkan koordinasi. Secara singkat, fungsi
koordinasi terkandung dalam fungsi-fungsi lainnya. Contohnya, fungsi

D

perencanaan membutuhkan koordinasi yaitu dalam menyusun rencana, seorang

PR

pemimpin harus melakukan koordinasi dengan bawahan untuk mengumpulkan

ar
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data yang valid dalam merumuskan rencana kedepan. Begitu pula dengan
fungsi manajemen lainnya.

Sifat mengikat dari fungsi koordinasi membuat fungsi lainnya tidak dapat

et

berjalan tanpa ada koordinasi, apalagi menghubungkan dengan fungsi
manajemen yang lainnya. Inti dari fungsi koordinasi adalah komunikasi.

Se
kr

Mengapa komunikasi yang menjadi inti dari fungsi koordinasi? Karena dengan
komunikasi, kita mampu melakukan hubungan dengan orang lain.
Apa jadinya sebuah organisasi tanpa menjalankan fungsi koordinasi?

Pastinya itu bukan organisasi, karena semua organisasi butuh koordinasi. Yang
bukan organisasi saja sangat membutuhkan koordinasi, apalagi organisasi. Jika
anda seorang pemimpin, belajarlah untuk menjalankan fungsi koordinasi
dengan baik dan benar agar organisasi menjadi lebih maju dan lebih mudah
mencapai tujuan.
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3.9 Evaluasi kebijakan

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa dilakukan
evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan
kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam
rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk
melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

DI

Y

Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka
evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun

D

demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi

PR

bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasamya,

ar
ia
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kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuantujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan
sabelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik
meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih

et

maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian,

Se
kr

evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu
kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah
dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat
evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai “manfaat” suatu
kebijakan.
Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,
implementasi dan dampak.

Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang

sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya
12

dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses
kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan
masalah-masalah

kebijakan,

program-program

yang

diusulkan

untuk

menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak
kebijakan.
Putra (2003:100-101) engemukakan tiga macam evaluasi kebijakan publik,

DI

Y

yaitu: (1) evaluasi administratif, yaitu evaluasi yang dilakukan di dalam
lingkup pemerintahan atau di dalam instansi-instansi. Sorotan dari evaluasi ini

D

adalah hal-hal yang berkaitan dengan prosedur kebijakan publik dan aspek

PR

finansial; (2) evaluasi yudisial; yaitu evaluasi yang berkaitan dengan objek-

ar
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objek hukum. Apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak dari kebijakan
publik yang sedang dievaluasi tersebut; (3) evaluasi politik, yaitu evaluasi yang
menyangkut pertimbangan-pertimbangan politik dari suatu kebijakan.

et

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau
penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak

Se
kr

(Anderson: 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan
fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir
saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut W. Dunn, istilah
evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada
aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi
mencakup kesimpulan + klarifikasi + kritik + penyesuaian dan perumusan
masalah kembali.
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Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam
dua tugas yang berbeda :
a) Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan
oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.
b) Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan
berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Y

Tipe evaluasi kebijakan

DI

B.

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe:

D

a) Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut

PR

prihal kepentingan (interest) dan ideologi dari kebijakan.

ar
ia
tD

b) Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau
program-program tertentu.

c) Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program–

et

program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi
masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah

Se
kr

dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam
menjawab kebutuhan masyarakat.

Evaluasi Kinerja kebijakan diakukan untuk menilai hasil yang dicapai oleh
suatu kebijakan setelah dilaksanakan. Hasil yang dicapai dapat diukur dalam
ukuran jangka pendek atau output, jangka panjang atau outcome. Evaluasi
kinerja kebijakan dengan melakukan penilaian komprehensif terahadap:
a) Pengcapain target (output)
b) Pencapai tujuan kebijakan (outcome)
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c) Kesenjangan (gap) antar target dan tujuan dengan pencapaian
d) Perbandingan (benchmarking) dengan kebijakan yang sama di tempat
lain yang berhasil.
e) Indentifikasi faktor pendukung keberhasilan dan kegagalan sehingga
menyebabkan kesenjangan, dan memberikan rekomendasi untuk
menanggulangi kesenjangan.

Y

Pendekatan evaluasi

DI

C.

a) Evaluasi semu. Evaluasi semu (pseudo evaluation) adalah pendekatan

D

evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan

PR

informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan,

ar
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tanpa mannyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijkaan tersebut pada
individu, kelompok atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah
bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang

et

terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial.
b) Evaluasi formal. Adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan

Se
kr

metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan
valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program
kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan.
Asumsi yang digunakan adalah bahwa sasaran dan target yang
ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk
melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan.

c) Evaluasi keputusan teoritis. Adalah pendekatan evaluasi yang
menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang
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dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara
eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholder. Dalam hal ini, evaluasi
keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang
tersembunyi dan dinyatakan oleh para stakeholder.
D.

Langkah Evaluasi

Edward A. Schuman mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan,

DI

Y

yaitu:

b) Analisis terhadap masalah

PR

c) Deskripsi dan Standarisasi kegiatan

D

a) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

ar
ia
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d) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
e) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari
kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.

E.

et

f) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.
Fungsi Evaluasi

Se
kr

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.
a) Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang
valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa
jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui
tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh
tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) dan target
tertentu.
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b) Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik
terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai
diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan
target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis
kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang
dituju. Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analis dapat

DI

Y

menguji alternatif.sumber nilai maupun landasan mereka dalam
berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).

kebijakan

lainnya,

termasuk

perumusan

PR

analisis

D

c) Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode
masalah

dan

ar
ia
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rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan
dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan,
sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu

et

didefinisikan ulang. Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi
alternatif

kebijakan

yang baru

atau

revisi

kebijakan

dengan

Se
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menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya
perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

F.

Empat Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

a) Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan
program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola
hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari
evaluasi ini evaluator dapat mengindentifikasi masalah, kondisi dan
aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
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b) Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang
dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya
sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
c) Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar
sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada
kebocoran atau penyimpangan.

DI

Y

d) Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi
dari kebijakan tersebut.

a) Tujuannya

menemukan

D

Evaluasi kebijakan yang baik harus mempunyai beberapa syarat pokok:
hal-hal

PR

G.

yang

strategis

untuk

ar
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meningkatkan kinerja kebijakan.

b) Harus mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan,
pelaksana kebijakan, dan target kebijakan.

et

c) Prosedur evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara

Se
kr

metodologi.

H.

Petunjuk praktis evaluasi implementasi kebijakan publik

a) Evaluator harus menyesuaikan alat ukurnya dengan model atau metode
implementasi kebijakan. Pada dasarnya, setiap metode implementasi
kebijakan di dalam dirinya telah menyediakan alat ukur bagi
keberhasilan/kinerja implementasi kebijakan.
b) Evaluator harus menyesuaikan evaluasinya dengan tujuan dari evaluator
yang dibebankan kepadanya.
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c) Evaluator harus menyesuaikan diri evaluasinya dengan kompetensi
keilmuan dan metodologis yang dimilikinya.
d) Seorang evaluator dengan kompetensi ekonomi diharapkan tidak
melakukan evaluasi politik.
e) Evaluator harus menyesuaikan diri dengan sumber daya yang dimiliki,
mulai sumber daya waktu, manusia, alat atau teknologi, dana, sistem,

DI

Y

manajemen, bahkan sumber daya kepemimpinan yang ada.

f) Evaluator harus menyesuaikan diri dengan lingkungan evaluasi, agar ia

Indikator evaluasi

PR

I.

D

bisa diterima dengan baik di lingkungan yang akan dievaluasinya.

ar
ia
tD

a) Efektivitas. Apakah hasil yang dinginkan telah tercapai
b) Kecukupan. Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan
masalah

et

c) Pemerataan. Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada
kelompok masyarakat yang berbeda

Se
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d) Responsivitas. Apakah hasil kebijakan memuat preferensi atau nilai
kelompok dan dapat memuaskan mereka

e) Ketepatan. Apakah hasil yang dicapai bermanfaat

J.

Tujuan evaluasi
a) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka
dapat diketahui derajat pencapain tujuan dan sasaran.
b) Mengukur tingkat efisiensi. Dengan evaluasi juga dapat diketahui
berapa biaya dan manaat dari suatu kebijakan.
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c) Mengukur tingkat keluaran (out come). Suatu kebijakan. Salah satu
tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran
atau output dari suatu kebijakan.
d) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi
ditujuakn untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak
positif maupun negatif.

DI

Y

e) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan
untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin

PR

pencapaian target.

D

terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan
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f) Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang.
Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi
proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.
Alasan evaluasi kebijakan.

et

K.

a) Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa

Se
kr

jauh suatu kebijakan mencapai tujuaanya.

b) Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.

Dengan

melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu
kebijakan berhasil atau gagal.

c) Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian
kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk
pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana
dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
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d) Menunjukkan pada stakeholder manfaat suatu kebijakan. Apablia tidak
dilakukan evaluasi sebuah kebijakan, para stakholder, terutama
kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah
kebijakan atau program.
e) Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi
kebijakna bermanfaat untuk memeberikan masukan bagi proses

DI

Y

pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi

L. Manfaat evaluasi

PR

ditetepkan kebijakan yang lebih baik.

D

kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat
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Terdapat beberapa alasan untuk menjawab mengapa perlu ada kegiatan
evaluasi kebijakan. Alasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua
dimensi, internal dan eksternal. Yang bersifat internal, antara lain:

et

a) Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan. Dengan adanya
evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan

Se
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sukses ataukah sebaliknya.

b) Untuk mengetahui efektivitas kebijakan. Kegiatan evaluasi kebijakan
dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai
tujuannya atau tidak.
c) Untuk menjamin terhindarinya pengulangan kesalahan (guarantee to
non-recurrence). Informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil
kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu agar tidak
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terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa atau
kebijakan yang lain pada masa-masa yang akan datang.
Sedangkan alasan yang bersifat eksternal paling tidak untuk dua kepentingan:
a) Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Kegiatan penilaian
terhadap kinerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawaban pengambil kebijakan kepada publik, baik

DI

Y

yang terkait secara langsung maupun tidak dengan implementasi
tindakan kebijakan.

D

b) Untuk mensosialisasikan manfaat sebuah kebijakan. Dengan adanya

PR

kegiatan evaluasi kebijakan, masyarakat luas, khususnya kelompok

ar
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sasaran dan penerima, manfaat dapat mengetahui manfaat kebijakan
secara lebih terukur.
M.

Kendala evaluasi

et

a) Kendala psikologis. Banyak aparat pemerintah masih alergi terhadap
kegiatan evaluasi, karena dipandang berkaitan dengan prestasi dirinya.

Se
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Apabila hasil evaluasi menunjukkan kurang baik, bisa jadi akan
menghambat karir mereka. Sehingga banyak aparat memandang
kegiatan evaluasi bukan merupakan bagian penting dari proses
kebijkana publik. Evaluasi hanya dipahami sebagai kegiatan tambahan
yang boleh dilakukan boleh tidak.

b) Kendala ekonomis. Kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak
sedikit, seperti biaya untuk pengumpulan dan pengolahan data, biaya
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untuk para staff administrasi, dan biaya untuk evaluator. Proses evaluasi
akan mengalami hambatan apabila tanpa dukungan finansial.
c) Kendala teknis. Evaluator sering dihadapkan pada masalah tidak
tersedianya cukup data dan informasi yang up to date. Disamping itu,
data yang ada kualitasnya kurang baik, karena suplly data kepada suatu
instansi yang lebih tinggi dari instansi yang lebih rendah hanya
pekerjaan

memperhitungkan substansinya.

rutin

dan

formalitas

Y

sebagai

tanpa

DI

dipandang

D

d) Kendala politis. Evaluasi sering terbentur dan bahkan gagal karena

PR

alasan politis. Masing-masing kelompok bisa jadi saling menutupi
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kelemahan dari implementasi sutau program dikarenakan ada deal atau
bargaining politik tertentu.

Se
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et

e) Kurang tersedianya evaluator.
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