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Abstract

This study aims to describe and explain what factors support the success of the Community Empowerment Cadre (KPM) in 
enhancing the capacity of the community in Kampung Kue in Rungkut Lor, Surabaya City. Kampung Kue is a Micro Small and 
Medium Industry which is formed from the results of empowerment carried out by KPM in order to improve the capacity of the 
community. In order to empowering village communities, KPM carries out its role as an accelerator of change, intermediaries, 
educators, planners, advocates, activists, and technical implementers. To carry out its role in empowering the community is 
influenced by the factors of organizational success in developing UMKM from Sanusi and Harold J.Leavitt.

 This research is a qualitative research with descriptive type. Data is collected through in-depth interview methods, 
observation, and documentation. Determination of informants was done purposively. Qualitative data analysis was carried out in 
stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity checking technique used triangulation of 
data sources.

The results of this study show that there are factors that support the success of KPM in increasing the capacity of village 
communities through the UMKM Pawon Kue. The success of KPM in enhancing the capacity of the community cannot be separated 
from the implementation of the role of KPM which has been regulated in the Ministry of Home Affairs Regulation No. 7 of 2007 
concerning KPM (Community Empowerment Cadres), in this regulation the role of KPM includes accelerator of change, 
intermediaries, educators, planners, advocates, activists, and technical implementers. The success of cadres in carrying out their 
roles is supported by factors that include financial support, marketing and promotion, technology, government support, business 
planning, entrepreneurial skills, financial institutions, and human resources.

Keywords: Supporting factors, Community Empowerment Cadres, community capacity building

PENDAHULUAN

Tingkat kesejahteraan penduduk di Negara maju 
jauh lebih makmur daripada di Negara berkembang. 
Jumlah penduduk miskin dapat menjadi salah satu 
indikator untuk menentukan suatu Negara tersebut 
termasuk ke dalam Negara maju atau berkembang yang 
diukur dari tingkat kesejahteraan atau kemakmuran 
peduduknya, semakin banyak penduduk yang sejahtera 
maka Negara tersebut semakin maju, dan sebaliknya, 
jika jumlah penduduk miskin selalu bertambah maka 
Negara tersebut masih tergolong dalam Negara 
berkembang atau belum berkembang. 

Dewasa ini, Indonesia menjadi salahsatu dari sekian 
banyak negara berkembang. Dari segi kesejahteraan 
penduduknya, Indonesia masih memiliki penduduk 
miskin yang relatif tinggi pada tahun 2016 presentase 
kemiskinannya tercatat 10,7 %, ini membuktikan 
bahwa penduduk di Indonesia tingkat kesejahteraan 

penduduknya masih rendah. Untuk tingkat 
pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2016 
tercatat 5,61% jiwa , hal ini membuktikan bahwa 
Indonesia perlu melakukan pembangunan manusia 
dengan cara memberdayakan masyarakatnya. Sebagai 
suatu negara tentunya Indonesia tidak terlepas dari 
permasalahan yang terjadi di wilayah perkotaan. Kota-
kota di Indonesia mengalami pertumbuhan sekitar 
4,1% per tahun, hal ini membuktikan bahwa laju 
pertumbuhan yang terjadi lebih cepat dibandingkan 
dengan kota-kota yang ada di negara Asia lainnya.  
Bahkan, pada tahun 2025 atau kurang dari 10 tahun 
lagi, diperkirakan 68% penduduk Indonesia adalah 
warga kota. Melihat kondisi tersebut, memicu 
terjadinya kepadatan penduduk di wilayah perkotaan. 
Tinggi rendahnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh 
proses demografi yang meliputi kelahiran, kematian, 
dan migrasi. Jumlah penduduk yang besar sebagai 
penyebab timbulnya kemiskinan di wilayah perkotaan.
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Selain pertumbuhan penduduk, kualitas sumber 
daya manusia (SDM) yang rendah, dan sempitnya 
kesempatan kerja juga merupakan akar permasalahan 
kemiskinan yang terjadi di kota-kota besar di 
Indonesia. Di berbagai kota besar, persoalan 
penanggulangan kemiskinan menjadi lebih sulit untuk 
terealisasikan, karena pertumbuhan kota yang terlalu 
ekspansif sering tidak diimbangi dengan tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi guna untuk 
memberikan kesempatan kerja dan kesejahteraan sosial 
bagi penduduk. 

Bukan hanya sebagai akibat dari rendahnya 
pemenuhan kebutuhan tetapi sekaligus rendahnya 
akses terhadap fasilitas pembangunan, baik di sektor 
ekonomi, sosial, politik, maupun perlindugan hukum. 
Bagong menjelaskan bahwa :

“Kemiskinan secara faktual tidak dapat 
dipandang sebagai sebab atau akibat saja, 
namun harus dipahami sebagai hubungan 
kasualitas yang membentuk apa yang disebut 
dengan “lingkaran setan” hal ini terjadi akibat 
keterkaitan antara kemiskinan dengan 
pendapatan, pendidikan, konsumsi, kesehatan, 
produktivitas, investasi, tabungan dan produksi 
yang buruk”.

Meskipun jumlah kemiskinan di desa lebih 
mendominasi tapi kemiskinan yang terjadi di 
perkotaan memiliki derajat kerentanan yang cukup 
tinggi, sehingga terjadi peningkatan pula terhadap 
penduduk miskin yang ada di kota. Mobilitas 
penduduk dari desa ke kota pada umumnya di 
latarbelakangi oleh kemiskinan. Keputusan untuk 
berpindah ke kota dilakukan sebagai tindakan untuk 
memperbaiki taraf hidup. Permasalahan tersebut 
sekaligus menyimpan berbagai permasalahan 
pembangunan antara lain ketimpangan sosial yang 
semakin luas di kawasan perkotaan. Ketimpangan 
sosial dan ketidakmampuan masyarakat urban dalam 
perubahan mekanisme perilaku ekonomi yang terjadi 
di kawasan perkotaan ini akan menambah jumlah 
kemiskinan di kota.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di 5 Kota Besar Indonesia 

Tahun 2015-2017

2016 2017

No Kota Penduduk Pendud
uk 

Miskin

Pendud
uk 

Miskin 
(%)

Pendud
uk 

Miskin

Penduduk 
Miskin 

(%)

1. Jakarta 10.177.924 384.350 3,77 389.690 3,82

2. Suraba
ya

3.057.766 161.010 5,26 154.710 5,05

3. Bandu
ng

2.490.622 107.580 4,31 103.980 4,17

4. Medan 2.229.408 206.870 9,27 204.220 9,16

5. Semar
ang

1.653.035 83.590 5,05 80.860 4,89

Sumber : Badan Pusat Statistik (Data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah kemiskinan di 5 kota 
besar di Indonesia masih terbilang cukup tinggi, seperti 
yang terjadi di kota Medan  jumlah penduduk miskin 
rata-rata mencapai 9% dari jumlah penduduk yang 
berada di kota Medan, dan untuk kota Surabaya 
menjadi urutan kedua yang memiliki jumlah penduduk 
miskin mencapai rata-rata 5% dari jumlah penduduk 
yang berada di Kota Surabaya. Meskipun sebagian 
besar jumlah kemiskinan di 5 kota besar tersebut setiap 
tahunnya mengalami penurunan.

Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam 
mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di wilayah 
perkotaan. Mulai dari mengubah orientasi 
pembangunan yang tidak hanya berpusat pada aspek 
ekonomi saja melainkan juga pada aspek sosial dan 
sumberdaya masyarakat. Sehingga pembangunan ini 
lebih dikenal dengan sebutan pembangunan 
masyarakat. Karena dengan adanya pembangunan 
masyarakat, diharapkan agar masyarakat miskin dapat 
secara aktif untuk ikut berpartisipasi dalam proses 
pembangunan sehingga mereka bisa lepas dari 
belenggu kemiskinan. Karena masyarakat merupakan 
komponen penting dalam proses pembangunan.

Masyarakat bukan lagi hanya sebagai objek namun 
sekaligus sebagai subjek dalam pembangunan. 
Masyarakat sebagai subjek dan objek pembagunan 
dapat mendukung secara penuh terhadap pencapaian 
tujuan pembangunan. Soetomo menjelaskan bahwa :

“faktor manusia memang merupakan potensi 
pembangunan sama halnya dengan faktor 
sumber daya alam, yang dapat digerakkan 
dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai 
tujuan pembangunan”.

Pembangunan masyarakat memberikan penjelasan 
akan adanya upaya dalam meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia. Hal lain yang dapat dilihat dari 
pembangunan masyarakat adalah adanya perubahan, 
perubahan tersebut yang nantinya dapat menjadikan 
setiap masyarakat yang terlibat dalam pembangunan 
menjadi sejahtera. Salah satu aspek yang hendak 
dicapai pada pembangunan masyarakat ini adalah 
peningkatan kapasitas. Soetomo menyatakan bahwa : 

“Salah satu indikasi bahwa sudah ada 
pembangunan pada aspek masyarakat dan 
aspek manusia tersebut adalah adanya 
peningkatan kapasitas, termasuk kapasitas 
untuk membangun dirinya sendiri”.

Peningkatan kapasitas ini menjadi salah satu upaya 
pemerintah dalam melakukan pengentasan 
kemiskinan. Karena dengan peningkatan kapasitas 
pada masyarakat miskin, mereka bisa lebih terbuka 
terhadap peluang yang ada di sekitarnya. Peningkatan 
kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan 
pengetahuan dalam setiap individu sehingga individu 
bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya 
dan secara berkelanjutan sehingga dapat 
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mensejahterakan kehidupanya. Hal ini sejalan dengan 
apa yang diungkapkan oleh Soetomo bahwa : 

“Pengembangan kapasitas masyarakat juga 
berarti mengembangkan kemampuan setiap 
individu warga masyarakat melalui 
peningkatan pengetahuan, skill, jiwa 
kewirausahaan dan penguasaan modal, 
sehingga di dalamnya terkandung dimensi 
ekonomi dan psikologis. Pada level 
masyarakat, peningkatan kapasitas dilakukan 
dalam bentuk pengembangan berbagai institusi 
sosial yang dapat mendukung meningkatknya 
kapasitas masyarakat untuk membangun secara 
lebih mandiri, terutama apabila aktualisasi 
pembangunan kapasitas tadi dilakukan melalui 
berbagai bentuk aktivitas dan tindakan 
bersama”. 

Masyarakat miskin yang ada di Indonesia 
sebagaian besar memiliki kapasitas yang rendah dalam 
dirinya. Salah satu bukti rendahnya kapasitas orang 
miskin di Indonesia adalah dengan keterbatasan 
kemampuan masyarakat miskin dalam pemenuhan 
kebutuhan. Rendahnya kapasitas yang dimilki oleh 
setiap individu menjadi salah satu hal yang 
menyebabkan mereka sulit untuk berkembang. Karena 
rendahnya pengetahuan dan pendidikan menyebabkan 
terjadinya pengagguran di wilayah perkotaan.  Kota 
semakin bertumbuh menjadi metropolis dan 
berhadapan dengan masalah keterbatasan biaya 
pembangunan dan ketidakmampuan kota untuk 
menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk 
migran yang datang ke kota besar, dan hal ini dapat 
memicu terjadinya pengangguran di wilayah 
perkotaan.

Pada dasarnya pengangguran terjadi karena dua 
aspek pertama, pengangguran terjadi karena tidak 
sebandingnya antara jumlah lapangan pekerjaan yang 
tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang ingin 
mencari pekerjaan, kedua, pengangguran juga 
disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah 
yang menyebabkan mereka minim akan pengetahuan 
dan keterampilan.

Tabel 1.2
Presentase Pengangguran Terbuka Menurut Kota di 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015

Kota di Provinsi 
Jawa Timur

2013 2014 2015

Kota Kediri 7.92% 7.66% 8.46%
Kota Blitar 6.17% 5.71% 3.80%
Kota Malang 7.73% 7.22% 7.28%
Kota 
Probolinggo

4.48% 5.16% 4.01%

Kota Pasuruan 5.41% 6.09% 5.57%
Kota 
Mojokerto

5.73% 4.42% 4.88%

Kota Madiun 6.57% 6.93% 5.10%

Kota Surabaya 5.32% 5.82% 7.01%
Kota Batu 2.30% 2.43% 4.29%
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 1.3, 
pengangguran terbuka di Kota Surabaya setiap 
tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data 
yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi 
Jawa Timur, pengangguran di kota Surabaya pada 
tahun 2013 mencapai 5.32% , kemudian pada tahun 
2014 tercatat sebanyak 5.82% dan disusul pada tahun 
2015 yang mencapai 7.01% , dengan begitu, dari tahun 
2013-2015 tingkat pengangguran di kota Surabaya 
dapat dipastikan mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Di lingkungan kota besar seperti Surabaya, bisa 
dipastikan peluang keluarga miskin untuk 
melangsungkan kehidupannya menjadi jauh lebih 
sulit. Lapangan pekerjaan yang semakin langka, dan 
kebutuhan sehari-hari yang semakin melambung 
membuat keluarga miskin sulit untuk bertahan hidup, 
hal inilah yang menjadi masalah utama kota Surabaya 
dalam hal pembangunan masyarakat sehingga 
dibutuhkan berbagai program penanggulangan 
kemiskinan dari pemerintah seperti bantuan pelatihan, 
bantuan modal usaha untuk memperbaiki kualitas 
hidup mereka. 

Pemerintah sebagai penyelenggara negara 
mempunyai kewajiban untuk mengatasi masalah 
kemiskinan dan pengangguran tersebut dengan cara 
meningkatkan kapasitas diri masyarakat, terutama 
pada masyarakat di perkampungan. Karena 
perkampungan merupakan tempat yang memberikan 
efek besar dalam pembangunan wilayah perkotaan. 
Dengan adanya upaya peningkatan kapasitas 
diharapkan masyarakat miskin mampu berpartisipatif 
aktif dalam setiap kebiajakan yang dibuat oleh 
pemerintah sebagai bentuk penanggulangan 
kemiskinan dan penggangguran. Dalam peningkatan 
kapasitas tersebut pemerintah telah membuatkan 
berbagai program. Program-program yang dirancang 
pemerintah untuk meningakatkan kapasitas tersebut 
lebih ditekankan pada bidang pemberdayaan 
masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat memberikan wajah 
baru yang memposisikan masyarakat dalam aspek 
pembangunan. Tujuan utama dengan dilakukannya 
pemberdayaan yaitu untuk memberdayakan 
masyarakatnya agar dapat lebih mandiri dan dapat 
meningkatkan kemampuannya dalam memperbaiki 
kualitas kehidupan mereka melalui tindakan mereka 
sendiri dan untuk diri mereka sendiri. Pemberdayaan 
masyarakat juga merupakan sebuah strategi yang 
dianggap mampu untuk meningkatkan kapasitas 
seperti melalui program-program pelatihan, yaitu : 
pelatihan bidang tata boga, maupun kerajinan tangan. 
Pelatihan ini menjadi pengetahuan dan pengalaman 
baru bagi masyarakat sehingga mampu mendorong 
masyarakat untuk berfikir kreatif. Banyak program 
pemberdayaan untuk masyarakat miskin seperti 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 
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Mandiri, Program Urban Farming, Program Kader 
Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dll.

Dalam proses pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat tidak hanya dilaksanakan dari satu pihak 
saja seperti masyarakat, namun diperlukan adanya 
kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. 
Sudah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah untuk 
meningkatkan kapasitas masyarakat terutama di 
masyarakat perkampungan yang memberikan 
kontribusi besar di dalam permasalahan kemiskinan di 
kota Surabaya. Untuk itu pemerintah mengeluarkan 
berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan 
kapasitas dan memberdayakan masyarakat kota 
Surabaya. Dalam studi implementasi terkait dengan 
kebijakan yang dibentuk oleh  pemerintah dikenal 
dengan 2 konsep yaitu top down dan bottom up.

Dalam proses implementasi pembangunan 
termasuk dalam konsep bottom up. Dimana 
masyarakat dapat memberikan aspirasinya secara 
bebas kepada pemerintah, yang kemudian direspon 
oleh pemerintah dalam bentuk pembuatan sebuah 
program yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu 
bentuk kebijakan pemerintah dalam meningkatkan 
kapasitas masyarakat kota Surabaya yaitu melalui 
program Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM). 

Program KPM diatur dalam Peraturan menteri 
dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader 
Pemberdayaan Masyarakat, sehingga dalam 
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya KPM 
berlandaskan pada peraturan tersebut. Sebagai kota 
terbesar ke dua di Indonesia, Surabaya juga 
mengimplementasikan program KPM untuk 
melakukan pembangunan masyarakat. Kegiatan 
pembinaan dan pelatihan KPM telah menjadi 
tanggungjawab pemerintah kota Surabaya yang sesuai 
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 tahun 
2016. Dalam peraturan tersebut Bagian Administrasi 
Pemerintahan dan Otonomi daerah kota Surabaya 
khususnya pada Sub Bagian Pembinaan Kecamatan 
dan Kelurahan memiliki tanggungjawab penuh dalam 
hal pelaksanaaan pembinaan dan pelatihan KPM.

Dalam program KPM, pendampingan yang 
diberikan oleh kader akan mampu membangun 
perekonomian masyarakat kota Surabaya. Kader dapat 
memberikan pelatihan keterampilan kepada penduduk 
miskin agar mereka dapat hidup secara mandiri, 
memiliki keterampilan dan berdaya sehingga 
perekonomiannya juga meningkat. Terlebih tingkat 
kemiskinan di kota Surabaya masih terbilang tinggi.  
Surabaya perlu berubah menjadi kota yang peduli 
pada pengentasan kemiskinan dengan langkah awal 
membuat skema penanggulangan kemiskinan melalui 
berbagai program atau kegiatan yang meliputi 
perluasan kesempatan, pemberdayaan kelembagaan 
masyarakat, peningkatan kapasitas dan perlindungan 
sosial.

Upaya pemerintah untuk memberdayakan 
masyarakat kota Surabaya dibantu oleh KPM (Kader 
Pemberdayaan Masyarakat) dimana setiap Kelurahan 
atau perkampungan akan ada perwakilan kader untuk 

menjadi motivator masyarakat dalam sebuah kegiatan 
yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat 
setempat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 
oleh KPM disetiap Kelurahan diharapkan mampu 
meningkatkan kapasitas masyarakat perkampungan.

Pengembangan yang ada di setiap masing-masing 
kampung lebih ditingkatkan untuk menggerakakan 
perekonomian masyarakat setempat. Pemberian 
penyuluhan dan pembinaan menjadi tugas utama KPM 
. Kampung unggulan yang terkenal di Surabaya adalah 
: Kampung Batik (Rungkut), Kampung Kue Basah 
(Kedungdoro dan Rungkut), Kampung Tempe 
(Tenggilis), Kampung Sepatu (Tambak Osowilangon), 
Kampung Lontong (Banyu urip), Kampung Daur 
Ulang (Margorukun), Kampung handycraft 
(Wonorejo, Tegalsari), Kampung tas (Gadukan) dan 
potensi Kampung Gundih sebagai kampung wisata.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat 
melalui KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) 
Kota Surabaya, Bagian Administrasi Pemerintahan 
dan Otonomi Daerah Kota Surabaya mengadakan 
serangkaian kegiatan yang diikuti oleh seluruh 
kecamatan di Kota Surabaya. KPM Kota Surabaya 
sebagai agen perubahan yang mempunyai peran 
sangat penting dalam mendampingi Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM) yang rata-rata 
anggotanya dari kategori masyarakat berpenghasilan 
rendah. 

Di Kota Surabaya terdapat sentra penghasil kue 
yang cukup tersohor. Lokasi ini bukan sebuah pabrik 
atau tempat usaha yang cukup besar. Melainkan 
sebuah gang kecil di kawasan Surabaya Timur yang 
sangat padat penduduk. Lokasi ini di kenal dengan 
nama Kampung Kue Surabaya. Masyarakat yang 
berada dalam wilayah Rungkut Lor Gang II RT 02/05, 
Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota 
Surabaya sebagian besar adalah buruh pabrik dan 
berasal dari luar Surabaya, dengan kata lain mereka 
adalah masyarakat migrasi. Saat terjadi krisis tahun 
1998, banyak dari mereka yang sekarang di PHK oleh 
pabrik tempat dimana mereka bekerja selama ini. 
Kondisi tersebut membuat keadaan perekonomian 
masyarakat perkampungan Rungkut Lor mengalami 
perubahan. Bahkan, warga di Rungkut Lor Gang II ini 
banyak yang terjerat hutang oleh rentenir. Panghasilan 
yang pas-pasan dari menjadi buruh pabrik seakan 
tidak cukup membiayai kebutuhahan hidup tinggal di 
Kota Surabaya. Melihat kondisi yang ada, Kader 
Pemberdayaan Masyarakat melakukan tindakan untuk 
mengentaskan permasalahan yang terjadi akibat PHK 
tersebut dengan meningkatkan kapasitas mereka 
melalui usaha kue. 

Berkat adanya para pengepul yang menjadi 
pelanggan di Kampung Kue Surabaya, kue-kue 
produksi Kampung Kue Surabaya ini tersebar ke 
seluruh antero Kota Surabaya, seperti ke pasar-pasar 
tradisional, toko kue atau ada juga yang di jajakan 
langsung di kawasan Pabrik SIER (Surabaya 
Industrial Estate). 
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Pada awal permulaan usaha industri kecil kue ini 
berjalan, warga Rungkut Lor yang tertarik bergabung 
hanya 5 orang, namun hal tersebut tidak mematahkan 
semangat para kader untuk terus mengajak dan 
melatih warga yang lain untuk ikut bergabung dalam 
usaha tersebut. Berkat dari ketangguhan dan semangat 
para kader untuk terus mensosialisasikan usaha 
tersebut kini jumlah anggota dari pembuat kue ini 
berjumlah tidak kurang dari 65 orang. Keuntungan 
bersih yang di dapatkan individu dari hasil produksi 
kue tersebut mencapai Rp 25.000.000-Rp.30.000.000 
per bulan, padahal pendapatan masyarakat 
sebelumnya tidak melebihi gaji UMR. Di setaip 
rumah, warga dapat memproduksi kue minimal 100 
biji kue per hari dan rata-rata maksimal mampu 
memproduksi 600 kue per hari . Sehingga dapat 
diperhitungkan sebagai berikut : 

Jumlah produk : minimal 100 biji, maksimal 600 biji
Harga per biji : 1.250
Omset yang didapat :minimal mendapatkan        

penghasilan sbb :
 Harian : 100 x 1.25  = Rp.125.000
 Minggu : 7hari x 125.000     = Rp.875.000
 Bulan : 30 x 875.000  = Rp.26.250.000

Penghasilan masyarakat yang semakin meningkat 
bisa terjadi karena keberhasilan para kader 
pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan 
kapasitas masyarakat melalui UMKM Pawon Kue. 
Kini kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan 
mencapai kesejahteran karena dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya sehari-hari selama tinggal di Kota 
Surabaya.

Dari fenomena-fenomena yang telah ada, penulis 
tertarik untuk meneliti tentang Faktor-Faktor 
Keberhasilan Kader Pemberdayaan Masyarakat 
(KPM) dalam Meningkatkan Kapasitas Masyarakat 
Kampug Kue Rungkut Lor Kota Surabaya.

Kerangka Konseptual
PENGEMBANGAN ORGANISASI

1. Konsep Pengembangan Organisasi

Proses pengembangan yang terjadi berkaitan erat 
dengan proses perubahan, karena pada dasarnya 
konsep pengembangan organisasi tersebut bertujuan 
untuk menyempurnakan suatu organisasi. Menurut 
(Huse dan Cummings dalam Miftah Toha, 1997), 
pengembangan organisasi merupakan suatu sistem 
secara menyeluruh yang didalamnya terdapat berbagai 
ilmu, seperti ilmu perencanaan jangka panjang, dan 
ilmu perilaku. Secara umum sistem tersebut ditujukan 
pada bagaimana cara mengembangkan starategi, 
struktur, dan proses sehingga dapat mencapai 
keefektifan dalam sebuah organisasi. Konsep 

pengembangan organisasi juga didefinisikan oleh 
(Backhard dalam Sutarto, 2000) yang menyatakan 
bahwa : 

“upaya atau usaha yang telah direncanakan 
dan didalamnya meliputi berbagai aspek 
organisasi yang sudah diatur oleh pemimpin 
organisasi, dan bertujuan untuk 
meningkatkan efektifitas dan kesehatan 
organisasi melalui intervensi yang sudah 
direncanakan dalam proses organisasi dan 
menggunakan disiplin ilmu perilaku”

Selanjutnya, konsep pengembangan organisasi 
diartikan lebih luas oleh (Tyagi dalam Wibowo, 2008)  
yang menyatakan bahwasanya Organization 
development lebih dari sekedar proses perubahan 
ataupun pengembangan dalam organisasi. 
Pengembangan organisasi bukan sekedar berinisiatif 
secara radikal untuk melakuka suatu perubahan dalam 
organisasinya. Namun, pengembangan organisasi 
merupakan suatu usaha yang telah direncanakan dan 
berkaitan dengan kreativitas, keterampilan didalam 
menyelesaikan suatu masalah, melakukan 
pembelajaran dan perkembangan manusia di dalam 
organisasi yang ditempatinnya. Konsep pengembangan 
organisasi juga dikemukakan oleh (Drucher dalam 
Sutarto, 2000), yang menyatakan bahwa : 

“the unexpected, the incongruity, innovation 
based on process need, changes in industry 
structure or market structure, demographics, 
changes inperception mood and meaning, 
and new knowledge” 

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwasanya 
sumber dari perubahan organisasi dapat dipengaruhi 
oleh dua faktor yaitu internal dan eksternal yang 
kemunculannya tidak diharapkan  dalam sebuah 
organisasi, inovasi yang berdasarkan kebutuhan proses, 
perubahan struktur industri atau struktur pasar, 
demografi, perubahan persepsi, suasana dan makna 
serta pengetahuan baru. Pengembangan organisasi ini 
lebih mendekatkan pada sistem perubahan yang 
memiliki tujuan akhir dari pengembangan organisasi 
yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari 
organisasi tersebut.

Dari beberapa konsep yang dikemukakan oleh para 
ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsep 
pengembangan organisasi berkaitan erat dengan 
konsep perubahan. Perubahan yang ada dipengaruhi 
oleh faktor internal dan faktor eksternal. 

2. Faktor Keberhasilan Pengembangan Organisasi

Keberlanjutan suatu organisasi merupakan hal 
terpenting yang harus dijaga dan dipelihara oleh 
seorang pemimpin agar organisasi tersebut dapat terus 
berkembang mengikuti perkembangan zaman. Artinya, 
suatu organisasi tersebut  harus bersifat dinamis sert 
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menyesuaikan kondisi lingkungan sekitarnya. 
Organisasi yang konsisten untuk berkembang sesuai 
dengan perkembangan zaman maka organisasi tersebut 
akan menjadi organisasi yang lestari. Hal ini sejalan 
dengan beberapa penjelasan dari beberapa ahli terkait 
dengan konsep pengembangan organisasi yaitu 
pengembangan organisasi berkaitan dengan konsep 
perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah 
perubahan organisasi menuju ke arah yang lebih baik.

Dalam proses pengembangan organisasi yang 
berpengaruh besar terhadap perubahan organisasi 
adalah kondisi lingkungan, karena lingkungan 
mempunyai peran strategis di dalam proses 
pengembangan tersebut. Apabila kondisi lingkungan 
dapat dikendalikan maka proses pengembangan 
organisasi dapat berjalan dengan semestinya, namun 
jika kondisi lingkungan tidak dapat dikendalikan 
dengan baik maka hanya akan menjadi penghambat 
bagi proses pengembangan organisasi. Kondisi 
lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah 
kondisi lingkungan internal dan eksternal. Menurut 
Supardi, lingkungan eksternal organisasi meliputi 
budaya organisasi, teknologi, hukum, ekonomi, politik, 
agama, kondisi alam, keamanan dan ketertiban. 
Sedangkan lingkungan internal meliputi tujuan, visi 
organisasi, kegiatan organisasi dan teknologi . 

Dalam proses perubahan suatu organisasi 
dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan 
faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang 
timbul dari dalam organisasi tersebut, sedangkan faktor 
eksternal merupakan faktor yang timbul dari luar 
organisasi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan 
oleh (Bryson dalam Emas, 2016) yang membagi faktor 
tersebut seperti dibawah ini :

Faktor internal meliputi :

 Permodalan 
 Sumber daya manusia
 Kondisi ekonomi 
 Informasi 
 Kompetensi atau keterampilan 
 Budaya organisasi 

Faktor eksternal meliputi : 

 Politik
 Ekonomi 
 Sosial 
 Teknologi 
 Pendidikan 
 Infrastruktur
 Legal 
 Peraturan pemerintah 
 Pesaing 

Keberhasilan suatu organisasi yang berada di dalam 
lingkup usaha mikro kecil menengah dipengaruhi oleh 
beberapa komponen di dalamnya, (Sanusi, 2015) 

mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang 
menentukan kesuksesan sebuah bisnis diantaranya 
adalah sebagai berikut  : 

 Permodalan 
Pemberian modal merupakan faktor yang sangat 

penting dalam memajukan atau mengembangkan 
sebuah usaha. Dukungan modal adalah kunci dalam 
menjalankan bisnis yang digunakan untuk kegiatan 
usaha produktif. 

 Strategi pemasaran dan Promosi
Kemajuan sebuah usaha berkaita erat dengan 

strategi pemasaran. Apabila strategi pemasaran dapat 
dirancanakan dan dilaksanakan dengan baik dan benar 
maka kesuksesan sebuah usaha akan mudah dicapai. 
Untuk melakukan strategi pemasaran harus 
memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 

a. Produk
Produk yang dihasilkan harus memperhatikan 
kualitas, selain itu produk di pasarkan juga 
harus sesuai dengan selera dan kebutuhan 
konsumen. 

b. Harga
Penetapan harga harus dipertimbangkan dengan 
kuat dan di dasarkan pada kalkulasi yang 
matang. 

c. Lokasi/distribusi
Dalam memasarkan sebuah produk harus 
memperhatikan lokasi distribusi untuk 
kelancaran usaha tersebut. Penentuan sebuah 
lokasi digunakan untuk menyampaikan atau 
memasarkan produk ke tangan konsumen 
termasuk dalam cakupan distribusi. Pemasaran 
produk dapat dilakukan melalui beberapa 
alternatif yaitu : (1) Produsen langsung ke 
konsumen, (2) produsen lewat ke pengecer 
kemudian sampai ke konsumen, (3) dari 
produsen ke pedagang besar kemudian ke 
pengecer dan akhirnya sampai ke konsumen, (4) 
dari produsen kemudian kea gen masuk ke 
pengecer sampai ke konsumen, (5) dari 
produsen di distribusikan kea gen, kemudian ke 
pedagang besar lalu di distribusikan ke pengecer 
dan terakhir baru sampai ke konsumen.
Sedangkan, Promosi merupakan suatu kegiatan 
untuk menawarkan sebuah produk dengan 
tujuan menarik calon konsumen untuk membeli 
atau mengonsumsi produk tersebut dengan 
mengharapkan peningkatan penjualan. Kegiatan 
promosi dapat dilakukan melalui beberapa hal 
diantaranya yaitu periklanan, penjualan 
personal, publisitas, promosi penjualan. 

 Teknologi 
Teknologi merupakan alat atau sesuatu hal baru 

yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan 
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usaha. Teknologi yang bagus dan di dukung oleh 
teknologi yang modern dan tepat guna akan mampu 
dan siap untuk bersaing. 

 Dukungan pemerintah 
Dukungan pemerintah merupakan aspek yang 

begitu penting untuk menyukseskan sebuah bisnis 
yang dikelola oleh masyarakat. Karena dengan 
adanya dukungan dari pihak pemerintah maka 
proes regulasi yang ada tentunya akan mendukung 
pihak-pihak yang berkepentingan khususnya usaha 
mikro kecil dan menengah. Dukungan dari 
pemerintah dapat diperoleh melalui penyaluran 
kredit maupun dalam bentuk kegiatan pelatihan.

 Perencanaan Bisnis
Perencanaan sebuah usaha sama halnya dengan 

menganalisis dari sektor manajerial. Analisis aspek 
manajemen menekankan pada proses dan tahap-
tahap yang harus dilakukan untuk membangun 
sebuah usaha agar ke depannya usaha tersebut 
memiliki arah dan tujuan. 

 Skill Kewirausahaan
Keampuan berwirausaha merupakan penentu bagi 

kesuksesan sebuah bisnis. Sebagai seorang 
pengelola/pemilik usaha mikro kecil dan menengah 
harus menguasai kemampuan manajerial dalam 
berwirausaha.

 Lembaga Keuangan
Peran lembaga keuangan memiliki kedudukan 

yang sangat vital dalam sebuah bisnis, dengan adanya 
peran lembaga keuangan usaha tersebut akan mampu 
membuat bisnis bertahan dan berkembang. Lembaga 
keuangan digolongkan menjadi beberapa bentuk yaitu : 
(1) Lembaga keuangan bank, (2) Lembaga keuangan 
bank dalam komponennya terdiri dari bank sentral, 
bank umum, dan BPR. (3) Lembaga keuangan lainnya, 
(4) Lembaga keuangan selain bank dalam 
komponennya terdiri dari pasar modal, pasar valuta dan 
pasar uang, koperasi simpan pinjam, pegadaian, lesing, 
asuransi, dana pension dan kartu palstik.

PENGERTIAN PERAN

Peran merupakan aspek penting dalam kehidupan 
masyarakat. Peran berarti sebagai sikap yang dimiliki 
seseorang dalam mengambil suatu tindakan dalam 
masyarakat. Menurut (Edy Suhardono, 1994) 
menjelaskan bahwa : 

“peran merupakan seperangkat patokan, yang 
membatasi perilaku yang mesti dilakukan 
oleh seseorang, yang menduduki suatu 
posisi”.

Selanjutnya, (Dwi Narwoko dan Bagong, 2010) 
menjelaskan bahwa suatu peran mencakup 3 hal, yaitu: 

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan 
dengan posisi atau tempat seseorang dalam 
masyarakat.

2. Peran merupakan sesuatu hal yang dapat dilakukan 
oleh individu dalam masyarakat.

3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu 
yang penting bagi sosial masyarakat. 

Berdasarkan pengertian dari para ahli, dapat 
disimpulkan bahwa peran merupakan suatu sikap atau 
perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau 
sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki 
status atau kedudukantertentu. Dalam konteks penelitian 
yang dimaksud dengan peran ini dikaitkan dengan sikap 
atau perilaku yang diharapkan dari kader pemberdayaan 
masyarakat (KPM). Ulasan berikut ini akan 
menjelaskan  tentang peran KPM.

1. Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat

KPM sebagai pendamping masyarakat bertugas 
untuk menemukan permasalahan dan mengembangkan 
kapasitas dengan begitu peran serta keberadaan kader 
dibutuhkan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas 
mereka.

Peran sebagai pendamping dalam sebuah 
program pemberdayaan yaitu anggota dari masyarakat 
yang dibentuk dan bertujuan untuk mendampingi 
kelompok masyarakat dalam proses pemberdayaan. 
Unsur utama dalam proses pemberdayaan ditekankan 
pada pengembangan kapasitas dan pemberian 
kewenangan. Kedua unsur tersebut saling berkaitan 
dan tidak dapat dipisahkan, karena apabila masyarakat 
telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum 
mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan 
tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. 
(Soetomo,2011) menjelaskan bahwa : 

“Pengembangan kapasitas masyarakat 
merupakan salah satu unsur utama proses 
pemberdayaan disamping pemberian 
kewenangan. Walaupun muaranya pada 
kemandirian masyarakat dalam pengelolaan 
pembangunan, akan tetapi dalam proses 
pengembangan kapasitas tersebut tidak 
menutup pintu bagi peran eksternal. Sudah 
tentu peran eksternal yang mengusung nilai 
pemberdayaan akan ditempatkan sebagai 
bagian dari proses pengembangan kapasitas 
masyarakat sendiri”

Sesuai dengan penjelasan yang diungkapkan oleh 
Soetomo tersebut, yang dimaksudkan adalah dalam 
proses meningkatkan kapasitas masyarakat dibutuhkan 
peranan dari pihak eksternal sebagai pendorong untuk 
menumbuhkan potensi dan kapasitas masyarakat. Pihak 
eksternal dapat berasal dari lembaga pemerintah 
maupun non pemerintah. Dalam pendekatan 
pemberdayaan, peranan mereka harus ditempatkan 
sebagai bagian dari enabling process. Oleh sebab itu, 
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berbagai upaya dari luar (eksternal) lebih tepat disebut 
sebagai stimuli eksternal karena lebih bersifat 
mendorong dan merangsang tumbuh dan 
berkembangnya potensi serta energi internal.

Sebagai seorang pendamping, Kader Pemberdayaan 
Masyarakat dalam menjalankan kewajibannya 
memiliki peran yang diatur dalam Peraturan Menteri 
dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader 
Pemberdayaan Masyarakat diantaranya peran tersebut 
adalah sebagai berikut : 

1. Pemercepat perubahan (enabler), yakni membantu 
masyarakat untuk mengidentifikasi suatu masalah, 
mengembangkan kapasitas masyarakat agar dapat 
menangani masalah yang sedang dihadapi secara 
lebih efektif dan mengembangkan hubungan di 
antara pihak yang terkait/stakeholders dalam 
pembangunan dengan baik.
 

2. Perantara (mediator), yakni melakukan mediasi 
individu atau kelompok dalam masyarakat atau 
kelompok masyarakat dengan stakeholders lainnya, 
dan antar individu atau kelompok masyarakat 
apabila sedang mengalami konflik dalam 
masyarakat. 

3. Pendidik (educator), yakni secara efektif 
memberikan berbagai masukan yang bersifat positif 
dan dilakukan secara langsung sebagai bagian dari 
pengalaman-pengalamannya. Menumbuhkan 
kesadaran individu atau kelompok masyarakat dari 
ketidakberdayaan mereka yang disebabkan oleh 
ketidaksadarannya pada berbagai masalah yang 
dialaminya. 

4. Perencana (planner), yakni mengumpulkan data 
mengenai masalah yang terdapat di dalam 
masyarakat, kemudian dilakukan analisis dan 
menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk 
menangani suatu masalah dan mengembangkan 
program pemberdayaan masyarakat dan 
pembangunan partisipatif. 

5. Advokasi (advocation), yakni memberikan 
advokasi dana atau mewakili kelompok masyarakat 
yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan 
mendorong para pembuat keputusan / Kepala Desa 
/ Lurah untuk mau mendengar, mempertimbangkan 
dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.

6. Aktivis (activist), yakni memperhatikan isu-isu 
tertentu, menstimulasi kelompok-kelompok yang 
kurang diuntungkan untuk mengorganisir diri dan 
melakukan tindakan melalui negosiasi dalam 
mengatasi konflik. 

7. Pelaksana teknis (technical roles), yakni 
mengorganisir masyarakat namun juga 
melaksanakan tugas-tugas teknis seperti 

mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, 
mengoperasikan computer, menulis, presentasi dan 
mengatur serta mengendalikan keuangan.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai 
upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan 
keberdayaan suatu individu atau kelompok dari 
permasalahan yang ada di kehidupannya. Hal ini 
diperkuat oleh pendapat dari (Kartasasmita dalam 
andriyani, 2017) yang mengatakan bahwa: 

“pemberdayaan masyarakat adalah upaya 
untuk meningkatkan harkat dan martabat 
lapisan masyarakat yang ada dalam kondisi 
tidak mampu melepaskan diri dari belenggu 
kemiskinan dan keterbelakangan”. 

Menurut (Edi, 2005) pemberdayaan masyarakat 
dimaknai sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai 
sebuah proses berarti bahwa pemberdayaan merupakan 
serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok 
lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang 
terbelenggu dengan permasalahan kemiskinan. 
Sedangkan sebagai tujuan, berarti bahwa 
pemberdayaan mengarah pada keadaan yang ingin 
dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat 
yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan 
dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan baik 
kebutuhan secara fisik maupun non fisik.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut 
dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masayarakat 
adalah suatu upaya yang bertujuan membantu 
masyarakat dalam meningkatkan daya kemampuannya 
untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi.

1. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Mardikanto, 2014) menjelaskan bahwa 
terdapat enam tujuan dari pemberdayaan masyarakat 
yaitu :  

1. Perbaikan kelembagaan (better institution
2. Perbaikan usaha (better business)
3. Perbaikan pendapatan (better income)
4. Perbaikan lingkungan (better environment)
5. Perbaikan kehidupan (better living)
6. Perbaikan masyarakat (better community)

2. Proses Pemberdayaan Masayarakat

Menurut Soetomo, proses pemberdayaan 
mengandung dua unsur utama yaitu pemberian 
kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat . 
Kedua unsur proses pemberdayaan tersebut saling 
berkaitan sehingga apabila masyarakat memiliki 
kewenangan tetapi tidak mempunyai kapasitas maka 
tidak akan memperoleh hasil yang optimal. 

Menurut (Fahrudin, 2012) proses pemberdayaan 
dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu : (1) Enabling, 
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yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan 
masyarakat untuk berkembang, yang berpusat pada 
potensi yang dimiliki setiap masyarakat. Pemberdayaan 
juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan daya 
melalui pemberian motivasi dan membangkitkan 
kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya 
untuk mengembangkan potensi tersebut. (2) 
Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan 
memperkuat potensi yang dimiliki oleh individu. (3) 
Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan cara 
mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat 
yang menjadi subjek dari pengembangan. Melindungi 
dalam hal ini berarti bahwa pencegahan terjadinya 
eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Untuk memberdayakan masyarakat ditingkat 
kelurahan terdapat empat strategi diantaranya :

 Memberdayakan dengan cara “mensosialisasikan” 
peran masyarakat sebagai subjek, baik sebagai 
pemeran utama atau turut serta ambil 
bagian/membantu ataupun sebagai 
sasaran/pemanfaat (obyek) secara tepat, benar dan 
dipahami serta peningkatan kemampuan masyarakat 
dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan 
pembangunan di segala bidang baik secara fisik 
maupun non fisik. 

 Mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan 
pembangunan atau pemberdayaan masyarakat 
secaralebih aspiratif/demokratis, efektif, dan efisien 
sesuai dengan ketatanegaraan atau pemerintahan dan 
kemasyarakatan yang baku. 

 Melakukan mobilisasi sumber daya manusia seperti 
tenaga, pikiran dan kemampuan sesuai dengan 
profesionalismenya, termasuk mobilisasi uang dan 
barang dan sebagainya baik berasal dari dalam 
maupun luar kelurahan dan pihak lainnya 
semaksimal mungkin, tanpa menimbulkan 
permasalahan di masyarakat. 

 Memaksimalkan peran pemerintah, khususnya 
pemerintahan kelurahan dalam memfasilitasi, 
mengatur regulasi dan memberikan bantuan 
dana/teknis guna untuk kelancaran penyelenggara 
pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. 

Pelaksanaan program pembangunan yang 
menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut 
merupakan suatu konsukensi dari pergeseran paradigma 
pembangunan nasional yang mengarah pada tercapainya 
upaya pembangunan yang berpusat pada manusia 
(people centered development).

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Capacity Building dipahami sebagai upaya 
pemerintah , masyarakat atau seseorang dalam 
mengembangkan keterampilan dan keahlian yang 
dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan yang 
diinginkan. Capacity Building pada dasarnya dirancang 
untuk memperkuat kemampuan dalam mengevaluasi 
pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 
Morison mendefinisikan capacity building sebagai :

“suatu proses untuk melakukan sesuatu atau 
serangkaian gerakan, perubahan multi level di 
dalam individu, kelompok-kelompok, 
organisasi dan sistem dalam rangka untuk 
memperkuat kemampuan penyesuaian individu 
dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap 
perubahan lingkungan yang ada”. 

Pada dasarnya capacity building mencakup tiga 
aspek yaitu :

1. Pengembangan kapasitas merupakan suatu proses
2. Proses tersebut harus dilaksanakan pada tiga 

level/tingkatan, yaitu individu, kelompok dan 
institusi/organisasi 

3. Proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin 
kesinambungan organisasi melalui pencapaian 
tujuan dan sasaran organisasi yang bersangkutan.

Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa capacity building atau pengembangan kapasitas 
merupakan suatu proses untuk meningkatkan 
kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang 
dimiliki oleh individu, kelompok atau organisasi untuk 
memperkuat diri sehingga mampu mengahadapi 
perubahan yang terjadi di lingkungan individu, 
kelompok atau organisasi.

1. Dimensi dan Tingkatan Capacity Building

Dari penjelasan Grindle tersebut mengungkapkan 
bahwa dimensi pengembangan  kapasitas  terdiri  atas  :  
(1) pengembangan  sumberdaya manusia, (2) 
penguatan organisasi, dan (3) reformasi kelembagaan. 
Dimensi Capacity Building juga diungkapkan oleh 
Fiszben yaitu :  

“Skill improvement is focused on; (1) The 
capability of labor. (2) The capability of 
technology established in organization or 
institution; and (3) The capability of the 
“capital”, such as in resources, instrumental, 
and infrastructure.”

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut 
bahwasannya Capacity Building dimaksudkan 
dapat diselenggarakan dalam seluruh lini dari 
mulai komponen yang paling kecil sampai pada 
komponen sistem yang pada akhirnya bertujuan 
untuk menciptakan pemerintahan yang  baik, 
yang berkualitas. Oleh karena  itu,  masing-masing  
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tingkatan  memiliki  perlakuan  yang  berbeda 
namun esensinya tetap mengarah pada pencapaian 
kualitas yang lebih baik lewat pembelajaran yang 
terjadi secara terus menerus. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
capacity building memiliki dimensi dan tingkatan 
sebagai berikut :

a. Tingkatan dan dimensi pengembangan kapasitas 
pada individu

b. Tingkatan dan dimensi pengembangan 
kapasitas pada organisasi

c. Tingkatan dan dimensi pengembangan 
kapasitas pada sistem

Dari penjelasan tingkatan capacity building 
tersebut, pada penelitian ini di fokuskan pada 
pengembangan kapasitas di level individu karena 
pada penelitian ini kapasitas individu dianggap 
sebagai komponen yang paling berpengaruh 
terhadap masalah-masalah yang menyelimuti 
masyarakat miskin yang berada di wilayah 
perkampungan.

A. Pengembangan Kapasitas Individu

Dalam melakukan pengembangan kapasitas 
individu, level capacity building individu bisa 
diukur melalui konsep dari Gross, yang 
menyatakanbahwa kompetensi yang harus dimiliki 
aparatur dalam menjalankan tugas danfungsi 
pemerintahan dan pembangunan adalah sebagai 
berikut  : 

1. Pengetahuan yang meliputi : pengetahuan 
umum, pengetahuan teknis,pekerjaan dan 
organisasi, konsep administrasi dan metode, 
dan pengetahuan diri. 

2. Kemampuan yang diantaranya meliputi : 
manajemen, pengambilan keputusan, 
komunikasi,perencanaan, pengorganisasian, 
pengontrolan, bekerja dengan orang 
lain,penanganan konflik, pikiran intuitif, 
komunikasi, serta proses pembelajaran.

3. Tujuan yang meliputi: orientasi tindakan, 
kepercayaan diri, tanggung jawab,serta 
norma dan etika.

Pada penelitian kali ini fokus pengembangan 
kapasitas di fokuskan pada bagian intermediate 
determinan karena dengan menggunakan indikator 
yang ada dalam bagian intermediate determinan 
tersebut dapat menjawab bagaimana peran KPM 
dalam meningkatkan kapasitas masyarakat di 
perkampungan. 

Dalam penelitian kali ini menggunakan 
indikator-indikator sebagai berikut : 
a. Perceptions of need (penilaian kebutuhan)
b. Ability to pay (kemampuan untuk membayar)
c. Sense of community (rasa dalam berkelompok)

d. Community power (kekuatan dalam kelompok)
e. Critical reflection (kemampuan untuk 
mengkritik) 
f. Organization level (level organisasi) 

FAKTOR KEBERHASILAN KPM DALAM 
MENINGKATKAN KAPASITAS 
MASYARAKAT

Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 
merupakan pendamping untuk melakukan kegiatan 
pemberdayaan bagi masyarakat disekitarnya dalam 
rangka meningkatkan kapasitas masyarakat. Dalam 
rangka menjalankan tugas, pokok dan fungsinya 
sebagai pendamping kegiatan pemberdayaan 
masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) maka seorang kader tersebut tentunya 
memiliki faktor pendukung keberhasilan dalam 
menjalankan peran mereka untuk meningkatkan 
kapasitas masyarakat. Menurut Sanusi dan Harold 
J.Leavitt, terdapat beberapa faktor yang 
menentukan kesuksesan sebuah organisasi dalam 
meningkatkan kapasitas anggota melalui UMKM. 
Dalam penelitian menggunakan teori elaborasi dari 
Sanusi dan Harold yang terkait dengan Faktor-
faktor keberhasilan organisasi dalam 
meningkatkan kapasitas masyarakat melalui 
UMKM diantaranya sebagai berikut  :

 Dukungan Dana
 Strategi pemasaran dan promosi

a. Produk 
b. Harga 
c. Lokasi/distribusi

 Teknologi 
 Dukungan pemerintah 
 Perencanaan Bisnis 
 Skill Kewirausahaan 
  Lembaga Keuangan
 Sumber Daya Manusia

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 

(UMKM)

UMKM merupakan salah satu upaya dalam 
menanggulangi kemiskinan dengan cara 
mengembangkan usaha masyarakat dalam sektor 
UMKM karena melalui UMKM tersebut dapat 
menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang 
tersediaserta dapat meningkatkan kesejahteraan 
para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga 
dapat mengurangi angka pengangguran yang pada 
akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan 
kemiskinan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) 
adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang 
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan 
usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha 
mikro, kecil dan menengah.
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Faktor Keberhasilan KPM dalam 
Meningkatkan Kapasitas Masyarakat 
Kampung Kue

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian 
yang telah dilakukan oleh peneliti, KPM telah 
berhasil dalam meningkatkan kapasitas masyarakat 
Kampung kue sehingga mereka menjadi 
masyarakat yang lebih berdaya. Sebelumnya, 
keadaan dan kapasitas masyarakat yang berada di 
wilayah Rungkut Lor gang II memburuk setelah 
mereka di PHK dari pekerjaannya dan 
menyebabkan mereka menjadi pengangguran. 
Semakin hari keadaan mereka semakin memburuk, 
mereka banyak yang terjerat hutang oleh rentenir 
karena ketidakmampuan mereka dalam 
mengembalikan pinjaman yang pernah 
dipinjamnya kepada berbagai pihak. Melihat 
keadaan tersebut, KPM ingin merubah keadaan 
masyarakat sekitar sehingga masyarakat dapat 
terlepas dari permasalahan yang terjadi. KPM di 
wilayah Rungkut Lor gang II kota Surabaya, dalam 
rangka menjalankan tugas, pokok dan fungsinya 
sebagai pendamping kegiatan pemberdayaan 
masyarakat mengajak masyarakat kampung untuk 
menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM). KPM memberikan pelatihan kepada 
masyarakat melalui kegiatan usaha memproduksi 
kue baik kue basah maupun kue kering dengan 
tujuan meningkatkan kapasitas mereka, membuat 
masyarakat lebih berdaya dan dapat menciptakan 
lapangan pekerjaan sendiri sehingga mereka 
memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Kini kehidupan masyarakat jauh 
menjadi lebih baik, mereka dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya, dan membayar pinjaman 
hutang yang pernah dipinjamnya di masa lalu. 

KPM dalam meningkatkan kapasitas 
masyarakat melalui UMKM Pawon kue, mereka 
memberikan pendidikan seperti pelatihan membuat 
kue kepada masyarakat yang kemudian 
menghasilkan sebuah produk yang bernilai tinggi 
untuk mendapatkan penghasilan. 

Secara teoritis, keberhasilan KPM dalam 
meningkatkan kapasitas masyarakat kampung 
melalui UMKM Pawon Kue tersebut didukung 
oleh berbagai faktor. Menurut Sanusi dan Harold 
J.Leavitt, kesuksesan sebuah organisasi dalam 
mengembangkan UMKM didukung oleh faktor-
faktor dukungan dana, strategi pemasaran dan 
promosi, penggunaan teknologi, dukungan 
pemerintah, perencanaan bisnis, kemampuan/skill 
wirausaha, lembaga keuangan, dan sumber daya 
manusia. Faktor-faktor tersebut memberikan 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
kesuksesan sebuah organisasi dalam meningkatkan 
kapasitas individu melalui sebuah usaha.

 Faktor Dukungan Dana
KPM memberikan kegiatan yang mampu 

menghasilkan pendapatan untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Kader mengajak 
masyarakat untuk membuka usaha mandiri tanpa 
bergantung pada lapangan pekerjaan yang 
disediakan oleh orang lain. Dalam menjalankan 
kegiatan tersebut banyak dari masyarakat yang 
tidak memiliki modal untuk memulai usaha 
sehingga KPM memberikan bantuan modal usaha 
kepada masyarakat yang ingin menjalankan 
kegiatan UMKM tersebut, kader juga melakukan 
kerjasama dengan pihak perbankan yang 
menghimpun dana khusus bagi pelaku usaha. 

Keberhasilan kader sebagai pemercepat 
perubahan dan perantara telah berhasil 
diimplementasikan, hal ini disebabkan karena 
adanya faktor-faktor yang mendukung KPM dalam 
meningkatkan kapasitas masyarakat kampung 
salah satunya yang dipengaruhi oleh faktor 
dukungan dana. Faktor dukungan dana yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah bantuan 
modal usaha yang diberikan oleh kader dalam 
menjalankan kegiatan pemberdayaan melalui 
usaha produksi kue.

 Modal Usaha
Analisis yang dilakukan peneliti adalah aspek 

modal pada setiap pelaku usaha yang tergabung 
dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) 
kampung kue ini masih kurang. Hal ini 
dikarenakan pelaku usaha kue ini memang berasal 
dari orang-orang yang kurang mampu, sehingga 
modal yang dimiliki oleh pelaku usaha sangat 
minim. Tidak dapat dipungkiri lagi, jika 
permasalahan modal ini memang menjadi masalah 
utama dalam membuka dan mengembangkan 
usahanya.

Terdapat dua permasalahan modal usaha yang 
selama ini terjadi di kawasan kampung kue yaitu 
pertama, tidak adanya pendapatan sehingga 
mereka tidak memiliki uang untuk membuka 
usaha. Kedua, adalah konsekuensi yang diberikan 
oleh lembaga keuangan kepada masyarakat 
kampung kue. Namun, permasalahan tersebut telah 
mendapatkan bantuan dan solusi dari kader dan 
lembaga keuangan lainya. Kader memberikan 
bantuan peminjaman modal yang menghimpun 
dana dari koperasi dan uang pribadinya, sedangkan 
lembaga keuangan yang turut serta memberikan 
bantuan pinjaman modal usaha ialah pihak 
perbankan seperti Bank BRI, Bank Jatim, dan 
Bank UMKM Jatim.

 Faktor Pemasaran dan Promosi
KPM memberikan berbagai masukan dan 

pengetahuan terkait dengan strategi dalam 
memasarakan dan mempromosikan sebuah produk 
kepada masyarakat kampung kue yang membuat 
masyarakat lebih dapat berkembang dan  
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mengasah kemampuan mereka lebih dalam.  
Dalam kegiatan pemasaran produk, kader juga 
dibantu oleh pihak swasta yaitu Pustaka 
Sampoerna yang menyediakan perpustakaan 
keliling, dan dibantu oleh pemerintah yaitu Dinas 
Perindustrian dan perdagangan melalui penyediaan 
stand bazar. Hal ini berarti bahwa KPM telah 
mengimplementasikan perannya sebagai pendidik 
dan perantara yang memberikan berbagai masukan 
positif sebagai bagian dari pengalaman-
pengalamanya serta menjadi jembatan dengan 
pihak swasta dan pemerintah dalam memasarkan 
produk.

Selain itu kegiatan pendidikan tersebut  juga 
diberikan melalui pemberian informasi dengan 
melakukan kegiatan belajar mengajar untuk 
mendidik dan membiasakan warga yang 
didampinginya dapat berfikir dengan kritis 
sehingga mereka dapat memberikan masukan 
maupun kritikan apabila program yang diberikan 
oleh kader dirasa kurang tepat oleh masyarakat. 
Hal ini berarti sesuai dengan pendapat dari Brown 
bahwa kemampuan masyarakat untuk mengkritik 
adalah salah satu bukti bahwa masyarakat telah 
meningkatkan kapasitas individu mereka.Untuk 
menentukan strategi pemasaran dan promosi dapat 
ditinjau dari beberapa hal, sebagai berikut :
a) Produk

Kue yang di produksi oleh masyarakat 
kampung kue harus membuat inovasi baru dengan 
bentuk atau model kue yang berbeda, tidak 
menggunakan pemanis buatan maupun pengawet 
sehingga kue yang di produksinya memiliki 
kualitas tinggi dan mampu menarik konsumen 
untuk mengonsumsinya. Karena bagi kader dan 
masyarakat, kualitas merupakan hal yang harus 
diperhatikan dalam menjalankan sebuah usaha 
agar mampu bersaing dengan pelaku usaha 
lainnya.
b) Harga

Kue basah yang dijual oleh masyarakat 
kampung kue berkisar 1.000-2.000 per bijinya, 
untuk kue kering dijual dengan harga sekitar 
15.000-20.000 atau sesuai dengan permintaan dari 
konsumen. Meskipun harga kue yang dijualnya 
dibawah rata-rata namun para produsen kue 
tersebut tetap memperhatikan kualitas kuenya 
sehingga tidak kalah saing dengan produsen kue 
yang ada di wilayah lain.
c) Lokasi/Distribusi

Untuk penentuan lokasi dan distribusi yang 
dilakukan oleh masyarakat kampung kue 
mencakup 3 alternatif, diantaranya sebagai berikut 
: 

- Produsen kemudian langsung ke konsumen. 
- Produsen lewat ke pengecer kemudian baru 

samapai ke konsumen
- Produsen ke agen masuk ke pengecer baru 

sampai ke konsumen

d) Periklanan
Dalam mempromosikan kue hasil produksi 

masyarakat kampung, mendapatkan kunjungan 
dari pihak pertelevisian JTV untuk menyiarkan dan 
meliput kegiatan produksi masyarakat kampung 
kue. Sedangkan kegiatan mempromosikan produk 
melalui media cetak, masyarakat kampung kue dan 
kader bekerjasama dengan pihak Jawa Pos untuk 
memuat kabar terkait dengan kegiatan usaha 
kampung kue. Hal ini diharapkan mampu 
mengenalkan produk yang dihasilkan oleh 
masyarakat kampung kue, sehingga produk mereka 
dapat dikenali oleh masyarakat luas.
e)   Penjualan Personal

Penjualan personal yang dilakukan oleh 
masyarakat kampung kue dalam memasarkan 
produknya dilaksanakan secara rutin setiap pagi 
hari mulai pukul 03.00 sampai 05.00. Kue-kue 
tersebut dijual didepan rumah masing-masing 
sehingga antara pedagang dan pembeli dapat 
bertatap muka secara langsung.  
f) Publisitas

Namun, dalam hal ini masyarakat kampung kue 
tidak melakukan kegiatan publisitas dalam 
mempromosikan hasil produksi kuenya. Menurut 
data yang di dapatkan dari informan, jika mereka 
memberikan bonus atau hadiah kepada pembeli 
maka mereka bisa tidak memiliki keuntungan, 
karena keuntungan yang di dapatkan sebagai 
produsen kue pas-pasan. Bagi masyarakat 
kampung kue, produk yang mereka olah 
merupakan produk dengan kualitas tinggi namun 
harga yang dipasarkan rendah, sehingga bagi 
mereka hal seperti itu sudah diangap sebagai bonus 
yang diberikan.
g) Promosi Penjualan

Masyarakat kampung kue telah menerapkan 
sistem promosi penjualan dalam memasarkan 
produk mereka. Hal ini dilakukan dengan cara 
mengikuti pameran kuliner yang diselenggarakan 
oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota 
Surabaya. Hasil produksi kue unggulan mereka 
disediakan dalam stand bazar tersebut dengan 
tujuan menarik minat masyarakat untuk mampir ke 
stand kampung kue dang membeli kue hasil olahan 
masyarakat kampung.

 Faktor Penggunaan Teknologi
Sebagai pelaksana teknis, kader 

mengoperasikan berbagai teknologi untuk 
mendukung pengembangan UMKM yang 
dibentuknya mulai dari memberikan pelatihan 
dalam mengoperasikan sistem koperasi 
“smartcoop”, menggunakan peralatan modern 
untuk pembuatan kue dan pencetakan label. 
Namun, peran kader sebagai pelaksana teknis tidak 
hanya dijalankan dalam lingkup usaha produksi 
kue saja tetapi mereka juga menjalankan peran 
tersebut diluar kegiatan pemberdayaan masyarakat 
seperti kegiatan sosial membantu perangkat daerah 
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seperti Lurah/RT/RW yang membutuhkan bantuan 
kader untuk melakukan pendataan pada saat 
Pemilu maupun kegiatan dari Puskesmas. Hal ini 
bisa terjadi mengingat tugas dan fungsi kader 
masih cukup luas.

Selain itu, mereka juga menggunakan bantuan 
elektronik handphone dan komputer untuk 
melakukan kegiatan manajemen pemasaran, 
manajemen produk, dan mengendalikan keuangan 
di koperasi.Tanpa adanya bantuan dari teknologi 
masyarakat akan merasa kesulitan dalam 
menjalankan serangkaian kegiatan usahanya.

 Faktor Dukungan Pemerintah
Dukungan pemerintah juga diberikan kepada 

KPM dan masyarakat dalam kegiatan sosial lainya 
tidak hanya terfokus dalam kegiatan 
pemberdayaan melalui usaha kue. KPM 
mendorong pihak pembuat keputusan / Kelurahan 
untuk mau mendengarkan dan mempertimbangkan 
kebutuhan masyarakat yang lain, hal ini berarti 
bahwa KPM telah mengimplementasikan perannya 
sebagai advokasi dalam memberdayakan 
masyarakat. Kader menerima masukkan dari 
masyarakat terkait dengan kebutuhan akan 
vaksinansi atau kegiatan posyandu dari pihak 
Puskesmas, vooging, dan kebutuhan lainnya. 
Masukkan tersebut diterima oleh kader dan 
diusulkan kepada pihak kelurahan sebagai bentuk 
dorongan kepada para pembuat keputusan agar 
mau mendengar dan mempertimbangkan 
kebutuhan masyarakat.
a) Pembinaan dan Pelatihan

KPM yang berada di kota Surabaya diberikan 
pelatihan dan pembinaan oleh Bappemas kota 
Surabaya, namun saat ini tanggungjawab tersebut 
dilimpahkan pada pemerintah kota yaitu Bagian 
Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah. 
Kegiatan pelatihan dan pembinaan kader 
diumumkan melalui aplikasi yang dibuat oleh 
Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi 
daerah Kota Surabaya. Jadi, dalam aplikasi 
tersebut Pemerintah kota Surabaya menampilkan 
jadwal kegiatan pembinaan yang akan 
diselenggarakan.

 Faktor Perencanaan Bisnis
KPM telah melaksanakan perencanaan 

kegiatan pemberdayaan melalui UMKM. Kegiatan 
UMKM tersebut direncanakan oleh KPM dengan 
tujuan dapat merubah mindset masyarakat menjadi 
pribadi yang mandiri dan dapat meningkatkan 
perekonomian masyarakat. Namun, dalam 
memberikan pelatihan kader tidak begitu 
melakukan perencanaan sehingga pelatihan kadang 
terjadi kadang tidak hanya sesuai dengan 
kebutuhan saja. 

KPM di wilayah kampung kue telah 
merencanakan kegiatan pemberdayaan sebagai 

salah satu tujuannya untuk merubah keadaan 
masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, 
namun kegiatan pelatihan yang telah di konsepkan 
sebelumnya tidak matang sehingga membuat 
pelatihan tidak rutin diselenggarakan.

 Faktor Kemampuan Berwirausaha
Dalam memberikan pendidikan dan 

pengetahuannya tentang berwirausaha kepada 
masyarakat tentunya dipengaruhi oleh faktor 
kemampuan berwirausaha yang sudah tertanam 
dalam diri kader. Hal ini dibuktikan bahwa 
masyarakat kampung kue saat ini memiliki sifat 
yang pantang menyerah, ulet, tanggungjawab, 
inovatif dan kreatif sehingga kemampuan 
berwirausaha juga telah tertanam pada diri 
masyarakat yang pada akhirnya kegiatan usaha 
produksi kue telah mencapai keberhasilan dan 
kesuksesan hingga saat ini.

 Faktor Lembaga Keuangan
Lembaga keuangan tersebut perannya sangat 

penting dan dibutuhkan oleh masyarakat untuk 
menjalankan usaha mereka. Lembaga keuangan 
memberikan fasilitas berupa pinjaman terhadap 
nasabah untuk digunakan sebagai bantuan modal 
usaha. Jika dikaitkan dengan kegiatan usaha 
produksi di kampung kue, mereka membutuhkan 
bantuan lembaga keuangan dalam menjalankan 
usahanya. Lembaga keuangan yang turut serta 
membantu masyarakat kampung kue dalam 
menjalankan usahanya adalah lembaga keuangan 
bank dan lembaga keuangan selain bank seperti 
koperasi yang didirikan oleh KPM bersama dengan 
masyarakat.
a) Lembaga Keuangan Bank

Dalam penelitian ini, lembaga keuangan bank 
yang turut serta membantu masyarakat kampung 
kue dalam menjalankan usahanya ialah lembaga 
keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank 
Jawa Timur (Jatim), Bank UMKM Jatim. Lembaga 
keuangan bank tersebut memberikan tawaran 
pinjaman dana sebagai modal masyarakat dalam 
menjalankan usahanya. 

Sebagian dari masyarakat kampung kue telah 
mempercayakan kepada pihak perbankan dalam 
mengelola keuangan mereka. Ibu Tutik sebagai 
salah satu produsen kue yang tinggal dikawasan 
perkampungan kue tersebut mengaku bahwa beliau 
telah meminjam modal dan menyimpan hasil 
usahanya ke pihak lembaga keuangan BRI dan 
Bank UMKM Jatim. Menurut masyarakat, 
lembaga keuangan bank dipercaya mampu 
memberikan kenyamanan dan keamanan dalam 
mengelola keuangan mereka.
b) Lembaga Keuangan selain Bank

Lembaga keuangan yang berperan penting 
membantu masyarakat kampung kue dalam 
menjalankan usaha mereka ialah koperasi simpan 
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pinjam. Koperasi simpan pinjam tersebut diberi 
nama koperasi pekerja rumah, dimana koperasi itu 
dikelola oleh KPM dan diperuntukkan bagi 
masyarakat yang menjadi produsen kue 
dikampung tersebut. Legalitas koperasi pekerja 
rumah dibantu dari pihak Dinas Koperasi kota 
Surabaya, sehingga koperasi masyarakat kampung 
kue memiliki perijinan yang legal dan diakui oleh 
negara. 

Koperasi pekerja rumah memberikan bantuan 
pinjaman modal usaha kepada masyarakat dan 
memberikan jasa serta layanan simpan pinjam 
kepada masyarakat kampung kue dengan 
konsekuensi yang ringan. Hal tersebut 
diberlakukan oleh koperasi pekerja rumah dengan 
tujuan masyarakat mampu memanfaatkan dan 
menggunakan lembaga keuangan bukan bank di 
wilayah mereka dengan sebaik-baiknya.

 Sumber Daya Manusia
Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di 

wilayah Kampung kue dalam menjalankan 
serangkaian perannya dalam memberdayakan 
masyarakat memanfaatkan sumber daya yang telah 
dimilikinya selama mengikuti pembinaan dan 
pelatihan yang diberikan oleh Bagian Administrasi 
Pemerintahan dan Otonomi Daerah kota Surabaya, 
selaku lembaga pemerintahan yang 
bertanggungjawab dalam melaksanakan 
pembinaan KPM kota Surabaya. Sebagai 
pemercepat perubahan, KPM memberikan 
kegiatan pemberdayaan dan pendidikan kepada 
masyarakat kampung melalui kegiatan UMKM 
dengan tujuan dapat meningkatkan kapasitas 
masyarakatnya agar mereka lebih berdaya dan 
menjadi masyarakat yang mandiri sehingga dapat 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam menjalankan kegiatan UMKM 
Kampung kue, masyarakat memperoleh banyak 
manfaat mereka dapat memenuhi kebutuhan 
hidupnya mulai dari kebutuhan sehari-hari, 
membayar pendidikan untuk anak-anak mereka 
sampai dengan mampu membayar pinjaman 
hutang yang pernah dipinjamnya saat 
membutuhkan modal dalam menjalankan kegiatan 
usaha produksi kue tersebut.

KESIMPULAN

KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) 
merupakan pendamping masyarakat yang dibentuk 
untuk memegang peranan penting dalam rangka 
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 
hidup masyarakat. Kader berkewajiban untuk 
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 
kesadaran masyarakat serta memanfaatkan sumber 
daya melalui penetapan kebijakan, program, 
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan 
esensi masalah serta prioritas kebutuhan 
masyarakat. KPM sebagai pendamping masyarakat 

bertugas untuk mengembangkan kapasitas  yang 
dimiliki oleh anggota masyarakatnya.

Dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, 
KPM sebagai pendamping masyarakat telah 
berhasil menjalankan perannya sebagai pendidik, 
perencana, advokasi, pemercepat perubahan, 
perantara, dan, pelaksana teknis. Keberhasilan 
KPM sebagai pendamping dalam meningkatkan 
kapasitas masyarakat dipengaruhi oleh 8 faktor 
yang menjadi indikator dalam penelitian ini, yaitu 
dukungan dana, strategi pemasaran dan promosi, 
teknologi, dukungan pemerintah, skill 
kewirausahaan, perencana bisnis, lembaga 
keuangan, dan sumber daya manusia. 

SARAN 

• Pemerintah Kota Surabaya :
Untuk permasalahan dukungan dana, hendaknya 

pemerintah memberikan bantuan dana yang dapat 
digunakan untuk mengembangkan UMKM 
misalnya dalam bentuk kredit usaha yang dapat 
dijangkau oleh pelaku usaha melalui kerjasama 
dengan beberapa pihak perbankan dengan bunga 
yang relatif kecil.

• Kader Pemberdayaan Masyarakat :
- Untuk permasalahan perencanaan bisnis, 

sebaiknya KPM tidak hanya melakukan 
perencanaan pada tahap awal kegiatan  
pemberdayaan saja tetapi juga melakukan 
perencanaan terkait dengan keberlanjutan 
kegiatan pelatihan usaha agar kegiatan 
pelatihan dapat terjadwal dengan pasti dan rapi.

- Kader perlu mengadakan pertemuan dengan 
masyarakat secara rutin dan terjadwal agar 
masyarakat lebih berani dalam mengutarakan 
pendapatnya serta melatih masyarakat untuk 
lebih berfikir kritis.

• Masyarakat :
- Masyarakat harus lebih aktif dan lebih 

memanfaatkan kegiatan yang diselenggarakan 
oleh kader, terutama dalam forum pertemuan 
karena dalam forum tersebut masyarakat dapat 
memperoleh informasi penting dari perangkat 
daerah maupun kader.

- Masyarakat juga harus lebih dapat 
mengembangkan kegiatan pemberdayaan, 
misalnya melalui pembukaan usaha secara 
mandiri.

- Masyarakat harus lebih giat untuk menambah 
pengetahuan secara mandiri dan lebih 
memperluas jaringan agar dalam kegiatan 
pemasaran produk tidak bergantung pada 
bantuan dari kader.
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REKOMENDASI KEBIJAKAN 

- Meningkatkan pemahaman terkait dengan fungsi 
dan peran KPM  sehingga tercipta keselarasan 
antara kader dan pemerintah dalam 
melaksanakan kegiatan pembangunan. 

- Melakukan peningkatan kapasitas kader melalui 
pelatihan, pembinaan dan evaluasi kinerja kader 
secara periodik agar kader dapat meningkatkan 
kinerjanya.

- Diperlukan pembenahan baik secara organisasi 
maupun administrasi bagi KPM, khususnya 
dalam hal legalitas dan posisi kader sebagai 
bagian dari pemerintah dan masyarakat sehingga 
keberadaan dan status mereka jelas. 

- Meningkatkan pendampingan dan upaya-upaya 
keberlanjutan program yang telah dilaksanakan 
oleh kader.

- Memberikan apresiasi kepada kader yang 
kinerjanya bagus sebagai bentuk dukungan 
pemerintah, agar KPM lebih meningkatkan 
kinerjanya dan semangat dalam memberdayakan 
masyarakat.

- Membenahi sistem aplikasi yang telah dibuat 
agar seluruh kegiatan KPM lebih mudah 
terpantau oleh pemerintah.
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