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ABSTRACT. At present there are many NGOs that have created empowerment 

programs in the community's economy, one of which is the PKPU institution. This 

study uses a qualitative-descriptive approach, aiming to be able to find out the 

management of KUMM by PKPU and its impact on members and their businesses. 

So that it can explain and provide information to the public about KUMM 

management carried out by both parties, namely from the PKPU institution and 

each KUMM group, because each group has a different management system so 

that it produces different impacts, especially at the level of welfare. So that it can 

explain and provide information to the public about KUMM management carried 

out by both parties, namely from the PKPU institution and each KUMM group, 

because each group has a different management system so that it produces 

different impacts, especially at the level of welfare. In this study, two KUMM groups 

were used as subjects because the two groups had differences in terms of time 

and results.  
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Pendahuluan 

Indonesia memiliki cita-cita adil dan makmur yang mana telah dilaksanakan oleh 

founding father yang menjadi salah satu tujuan negara Indonesia yaitu memajukan 

kesejahteraan umum yang telah tertuang dalam Pembukaan Undang – undang 

Dasar Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat. Tujuan tersebut menandakan 

negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state). Ciri utama dari 

negara kesejahteraan adalah munculnya kewajiban negara untuk mewujudkan 

kesejahteraan umum bagi warganya. 
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Dalam mewujudkan kesejahteraan suatu negara, pembangunan ekonomi 

merupakan salah satu wujud nyata pemerintah dalam upaya memperhatikan 

kebutuhan masyarakat dan kemajuan bangsa. Pengalaman pembangunan 

ekonomi Indonesia yang dijalankan berdasarkan mekanisme pasar yang tidak 

berjalan dengan adil sering menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial di 

masyarakat. Seiring perjalanan waktu, negara Indonesia tak sekedar mengahadapi 

globalisasi, tetapi juga masalah pengangguran dan masalah pengentasan 

kemiskinan (poverty sharing). 

Selama ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk 

menyelesaikan masalah pengangguran dan pengentasan kemiskinan, namun 

dinilai belum optimal dalam mengurangi angka kemiskinan. Hal ini terlihat dari 

Berita Resmi Statistik D.I. Yogyakarta No. 43/08/34/Th.XVIII mengungkapkan 

bawah pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin di D.I. Yogyakarta bertambah 

menjadi 506,45 ribu orang, sehingga persentase penduduk miskin D.I. Yogyakarta 

pada Maret 2021 sebesar 12,80 persen. Penduduk miskin di wilayah perkotaan 

meningkat sebanyak 5,5 ribu orang menjadi 358,66 ribu orang. Adapun penduduk 

miskin di wilayah perdesaan berkurang sebanyak 2,1 ribu orang menjadi 147,80 

ribu orang. Indeks kedalaman kemiskinan meningkat menjadi 2,420 dan indeks 

keparahan kemiskinannya meningkat menjadi 0,649 (BPS D.I Yogyakarta, 2021) 

Provinsi D. I. Yogyakarta merupakan provinsi yang terkenal menjual banyak 

objek wisata, baik dari wisata alam, budaya, maupun kuliner. Hal ini berkaitan 

dengan objek pasar bagi beberapa usaha kecil mikro yang mengolah beberapa 

kerajinan tangan hingga oleh-oleh yang rata-rata pembuatannya masih dengan 

cara manual. Sebagai upaya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan kokoh, 

usaha mikro perlu diberdayakan agar dapat menjadi mandiri serta dapat 

berkembang menjadi usaha menengah. Terdapat sebagian besar permasalahan 

yang dihadapi usaha mikro, seperti masalah permodalan atau financial. Menurut 

Hartono dan Deny Dwi Hartomo, permasalahan krusial dihadapi oleh UMKM salah 

satunya adalah masih rendahnya permodalan yaitu UMKM masih terkendala 

permodalan, baik untuk modal kerja maupun modal investasi (Hartomo, 2014). 

Semakin berkembangan lembaga NGO (Non Goverment Organization) atau 

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Indonesia mampu berperan cukup besar 

dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Peran NGO cukup 

besar misalnya, pada pelaksanaan program bantuan modal dan pembinaan pada 

pengusaha mikro yang menghadapi permasalahan permodalan. Salah satu NGO 

yang melakukan pemberdayaan ekonomi dengan memberikan modal usaha dan 

pembinaan di Indonesia yang saat ini sudah mempunyai kantor cabang di setiap 
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provinsi khususnya di D.I. Yogyakarta yaitu PKPU Human Inisiative. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan pengelolaaan 

program KUMM yang merupakan program unggulan dalam pemberdayaan 

ekonomi di PKPU Human Inisiative. 

 

Landasan Teori 

Pengertian Pengelolaan 

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “management”, terbawa oleh 

derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris 

tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Menurut Terry Manajemen berasal 

dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses 

dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu 

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui 

aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actuating, dan controlling (S.P. 

Hasibuan, 2001). 

Menurut (Arikunta, 1988, hal. 8) pengelolaan berasal dari kata mengelola, 

sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, 

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan 

dan penilaian. Dijelaskan kemudia pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu 

itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan 

selanjutnya. Sedangakan menurut Marry Parker Follet (Sule & Saefullah, 2009, hal. 

6) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan 

sesuatu yang terkait dengan pecapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu 

tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat, yakni: 

1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia 

maupun faktor-faktor produksi lainya. 

2) Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

3) Pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan 

pengawasan.  

 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam literatur asing disebut NGO (Non 

Govermental Organizations). Menurut (Maslyukivska, 1999), NGO didefinisikan 

sebagai berikut: 

1. NGO is a non-profit making, voluntary, service-oriented/development-

oriented organization, either for the benefit of members (a grassroots 

organizations) or other members of the population (an agency), yang 
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berarti bawah LSM adalah organisasi yang berorientasi pelayanan atau 

pembangunan baik untuk keuntungan anggota maupun anggota 

masyarakat. 

2. NGO is an organization of private individuals who believe in certain basic 

social principles and who structure their activities to bring about 

development to communities that they are servicing, yang berarti bahwa 

organisasi individu-individu swasta yang menyakini prinsip-prinsip sosial 

dasar tertentu dan yang menyusun kegiatan-kegiatannya dalam 

menjalankan pembangunan masyarakat yang mereka layani. 

3. NGO is social development organizations assisting in empowerment of 

people, yang berarti bahwa LSM adalah organisasi pengembangan sosial 

yang membentuk pemberdayaan masyarakat. 

4. NGO is an organization or group of people working independent of any 

external control with specific objectives and aims to fulfill task that are 

oriented to bring about describle changes in given community, yang berarti 

bahwa LSM adalah organisasi atau kumpulan orang-orang yang bekerja 

bebas dari control pihak luar dengan tujuan-tujuan khusus dan bertujuan 

untuk memenuhi tugas-tugas yang diorientasikan untuk membawa 

perubahan penting pada masyarakat yang dituju. 

Sementara itu menurut ADB, “NGO are private organizations entirely or 

largely independent of government, not created for financial or material gain, that 

addres concerns such as social and humanitarian issues of development, individual 

and community welfare and well-being, disadvantage, poverty and environmental 

and natural resource protection, management and improvement, yang berarti 

bahwa LSM adalah organisasi swasta yang kebanyakan bebas dari pemerintah, 

tidak tercipta untuk mendapatkan uang atau material, yang memberikan perhatian 

pada isu-isu sosial dan kemanusiaan dan pembangunan, kesejahteraan dan 

kebaikan perorangan dan masyarakat, kesenjangan, kemiskinan dan perlindungan 

lingkungan dan sumber daya alam, manajemen dan pengembangan  (F.Jalal, 1999, 

hal. 5). 

 

Landasan Hukum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Menurut (Arifien, A. Henriques & Benny K., 2007, hal. 17) di Indonesia 

banyak LSM memiliki status badan hukum Yayasan. Sebagai yayasan, didirikan 

oleh satu atau sekelompok orang yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan 

pribadinya menjadi kekayaan awal lembaga. Dalam UU No. 28 Tahun 2004  Bab I 

Pasal 3 ayat 1 tentang perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 



Naili Qiyadatul Ulya, Krisnanda  

 

225 Syi’ar Iqtishadi 

Vol.7 No.2, November 2022 

menyebutkan bahwa sebagai Yayasan, LSM dapat melakukan kegiatan usaha 

untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan 

badan usaha dan ikut serta dalam suatu badan usaha. 

Pada Bab 9 ayat 1653 Buku Ketiga Hukum Perdata menyebutkan ada 

beberapa LSM memilih status hukum sebagai perkumpulan atau penghimpun. 

Pada umumnya, LSM tidak memiliki anggota, apalagi yang berbadan hukum 

yayasan, namun jika LSM memilih status hukum perkumpulan atau penghimpunan 

maka boleh saja LSM tersebut memiliki sejumlah anggota dan tidak didirikan 

untuk melayani anggota atau aktivitasnya sendiri. Pada Bab I pasal 3 ayat 2 UU No. 

28 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 

menyebutkan bahwa sebagai organisasi nirlaba dan sebagai yayasan, ketika LSM 

kelebihan hasil kegiatannya juga tidak boleh dibagikan kepada pembina, 

pengawas, dan pengurusnya.  

 

Sumber Dana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Menurut (Arifien, A. Henriques & Benny K., 2007, hal. 48-51) secara umum, 

pendanaan organisasi nirlaba seperti LSM berasal dari: 1) sumber dana Intern, yaitu 

sumber dana yang berasal dari pendiri dan sumber dana yang diperoleh dari 

kelebihan penghasilan atas biaya dari usaha-usaha pelengkap yang dilakukan oleh 

LSM sendiri; 2) sumber dana ekstern, yaitu sumber dana yang diperoleh dari 

berbagai pihak di luar organisasi nirlaba yang memiliki visi misi, tujuan dan sasaran 

program yang sama atau yang peduli terhadap program yang dilaksanakan oleh 

organisasi tersebut. 

Penggunaan sumber daya yang disediakan ini dibatasi untuk program-

program tertentu, untuk jangka waktu tertentu atau pengadaan barang menurut 

persyaratan tertentu. Sumber daya ini bersifat terikat, pembatasan penggunaan 

sumber daya dapat bersifat sementara. 

Selain dari beberapa sumber dana LSM yang telah disebutkan sebelumnya, 

terdapat sumber dana lainnya yang perolehannya tidak bertentangan dengan 

ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, serta bentuk 

kerjasama dengan sekelompok atau perusahaan seperti dana CSR. 

Menurut Suhandari (Untung, 2008, hal. 1) CSR adalah komitmen perusahaan 

atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang 

berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan 

menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, 

sosial, dan lingkungan. Tujuan CSR adalah untuk pemberdayaan masyarakat, 

bukan memperdayai masyarakat. Pemberdayaan bertujuan mengkreasikan 
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masyarakat mandiri, kalau berbicara tentang CSR, terdapat banyak definisi. Kata 

sosial sering diinterprestasikan dengan kedermawanan. Padahal CSR terkait 

dengan subtainability dan acceptability, artinya diterima dan berkelanjutan untuk 

berusaha di suatu tempat, dan anda ingin usaha anda berkelanjutan dalam jangka 

panjang (Untung, 2008, hal. 10).  

Berdasarkan ISO 26000, penerapan social responsibility hendaknya 

terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi yang mencakup tujuh isu pokok, yaitu: 

Lingkungan, Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat, Hak Asasi Manusia, Praktik 

Ketenagakerjaan, Praktik Operasi yang Adil, Konsumen, dan Tata Kelola Organisasi. 

Hal terpenting, ketujuh prinsip ini harus diterjemahkan di lapangan secara kreatif 

dan kontekstual. Kreatif berarti para pelaku usaha ditunut bias menerjemahkan 

pelaksanaan CSR sesuai dengan kapasitas organisasi. Sementara kontekstual 

berarti dibutuhkan kepiawaian manajemen organisasi dalam menetapkan program 

SR yang relevan dan tepat sasaran.  

Meskipun ada banyak definisi berbeda, pada umumnya ada kesepakatan 

bahwa prinsip CSR mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good 

governance), yaitu prinsip akuntabilitas, transparasi, taat hukum, dan partisipasi 

masyarakat (Rusdianto, 2014, hal. 20-25).  

 

Identifikasi Ciri Pokok Lembaga Swadaya Masyarakat 

Menurut (Arifien, A. Henriques & Benny K., 2007, hal. 15-17) dengan melihat 

pada banyaknya LSM di negara Indonesia, dan merujuk pada ketentuan hukum 

serta perundang-undangan yang berlaku, maka dapat mengidentifikasi beberapa 

ciri pokok pada organisasi yang bernama LSM, yaitu: 

1) LSM adalah organisasi sukarela, LSM dibentuk secara sukarela berdasarkan 

prakarsa sekelompok warga masyarakat, yang dengan kesadaran dan 

keyakinan aktif mengemban visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang 

disepakati. 

2) LSM adalah organisasi non-pemerintah, LSM bukan aparat pemerintah, ia 

berada diluar birokrasi pemerintah tetapi bukan anti pemerintah. Sebagai 

organisasi non-pemerintah, LSM tidak berbeda dengan bisnis yang lain, 

seperti perusahaan-perusahaan swasta yang juga bergerak di luar sektor 

pemerintah. 

3) LSM adalah organisasi yang nirlaba, Sebagai organisasi nirlaba, LSM 

merupakan organisasi non-profit, yang mempunyai karakteristik nirlaba. 
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4) LSM adalah Organisasi yang melakukan kegiatan karikatif dan advokasi-

transformatif. LSM melakukan kegiatan-kegiatan amal dan pendampingan 

serta pembelaan masyarakat menuju pemberdayaan masyarakat. 

5) LSM bekerja untuk kepentingan masyarakat, LSM yang didirikan untuk 

melayani masyarakat dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. LSM 

kebanyakan memiliki status badan hukum sebagai Yayasan, sebagaimana 

yayasan didirikan oleh satu atau sekelompok orang yang memisahkan 

sebagian harta kekayaan pribadinya menjadi kekayaan awal lembaga. 

Namun, tidak semua LSM berstatus yayasan. 

Beberapa LSM yang berstatus Yayasan  yang bergerak pada kegiatan 

perkumpulan dan penghimpunan, jika LSM berstatus sebagai perkumpulan atau 

penghimpunan maka boleh saja LSM tersebut  memiliki sejumlah anggota namun, 

ia tidak didirikan untuk melayani anggotanya sendiri. Sebagai yayasan, kelebihan 

hasil kegiatannya juga tidak boleh dibagikan kepada pembina, pengawas, dan 

pengurusnya sendiri. 

Adapun dari beberapa identifikasi di atas dapat disimpulkan bahwa Pos 

Keadilan Peduli Umat dapat di kategorikan sebagai lembaga swadaya masyarakat 

yang bekerja untuk kepentingan masyarakat, yang mana Pos Keadilan Peduli Umat 

telah berbadan sebagai yayasan dan bergerak pada pelayanan masyarakat di 

bidang sosial, keagamaan, dan sosial. 

 

Teori Dampak dan Program 

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah 

pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat; benturan; benturan yang cukup 

hebat sehingga menimbulkan perubahan (Hasan Alwi, 2003). Menurut Soekanto 

(2010) secara etimologis dampak berarti pelanggaran, tubrukan atau benturan. 

Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam 

setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak 

tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa 

merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang 

pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang 

akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. 

Dapat disimpulkan bahwa dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat 

adanya suatu kejadian ada di dalam masyarakat dan menghasilkan perubahan 

yang berpengaruh positif ataupun negatif terhadap kelangsungan hidup. 

Pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, 
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sedangkan pengaruh negatif berarti menunjukkan perubahan ke arah yang lebih 

buruk dari sebelum adanya pembangunan yang dilakukan. 

Menurut (Jones, 1984) pengertian program adalah cara yang disahkan untuk 

mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang 

untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu: 

1) Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau 

sebagai pelaku program. 

2) Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya 

juga diidentifikasikan melalui anggaran. 

3) Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat 

diakui oleh publik. 

Dalam hal ini, program KUMM merupakan upaya untuk mewujudkan 

kebijakan lembaga yang telah ditetapkan. Program tersebut muncul dalam rencana 

strategis lembaga atau rencana kerja lembaga. 

 

Teori Kesejahteraan dalam Islam 

Menurut Chapra (2000) kesejahteraan dalam perspektif Islam adalah 

terpenuhinya kebutuhan materiil di dunia untuk tujuan jangka panjang di akhirat, 

dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat adalah kemenangan atau 

keberuntungan yang disebut dengan istilah falah. Kesejahteraan sejati dalam 

pespektif Islam tidak selalu diwujudkan hanya dalam memaksimalkan kekayaan 

dan konsumsi, tetapi juga menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri 

manusia dalam suatu cara yang seimbang. Kebutuhan-kebutuhan materi meliputi 

sandang, pangan, papan, pendidikan, transporasi, jaminan kehidupan serta harta 

benda yang memadai dan semua barang dan jasa yang membantu memberikan 

kenyamanan dan kesejahteraan rill, sedangkan kebutuhan spiritual mencakup 

ketaataan pada Allah SWT, kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, 

keharmonisan keluarga dan masyarakat, dan tiadanya kejahatan. 

Djazuli (2003) menyatakan bahwa kesejahteraan dalam perspektif syariah 

Islam adalah tercapainya tujuan manusia secara komprehensif ataupun secara 

menyeluruh/the holisthic goals (the maqhasyd) sehingga manusia itu telah 

mencapai kebahagiaan secara holistik pula (kebahagiaan lahir dan batin) dunia, 

akhirat/human falah (well-being). Ruang lingkup kesejahteraan terdiri atas tiga, 

yaitu:  

1) Kesejahteraan individual, yaitu kesejahteraan yang dapat dirasakan hanya 

oleh masing-masing pribadi. 
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2) Kesejahteraan keluarga, yaitu kesejahteraan yang terwujud dan dirasakan 

dalam lingkungan keluarga. 

3) Kesejahteraan masyarakat, yaitu kesejahteraan yang dirasakan oleh 

masyarakat secara luas. 

Faktor-faktor yang mendukung kesejahteraan, seperti yang diungkapkan oleh 

Usman Yatim, bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan dapat diukur melalui 

faktor-faktor produksi, antara lain: 

1. Modal, merupakan faktor produksi yang sangat esensial bagi fakir miskin 

dalam proses peningkatan mutu kehidupannya. 

2. Keterampilan, merupakan faktor produksi yang sngat strategis dalam 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan fakir miskin 

3. Teknologi, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai usaha dalam 

meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, karena teknologi juga dapat 

terbentuk metode baru dalam berproduksi. 

4. Latihan Usaha, lahan usaha merupakan faktor yang sangat dibutuhkan bagi 

peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 

 

Tujuan dan Indikator Kesejahteraan 

Dalam Al-Qur‟an, seluruh aktifitas manusia pada umumnya, dan aktifitas 

ekonomi khususnya, diarahkan untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan 

(falah). Inilah nilai moral yang menjadi tujuan dari sistem ekonomi. Falah dalam 

konteks kehidupan dunia merupakan konsep yang luas. Dikatakan luas karena ia 

meliputi kesejahteraan individu dan kesejahteraan kolekstif. Al-Qur‟an 

mengisyaratkan dua kesejahteraan tersebut diantaranya dalam QS. An-Nahl: 97 

yang artinya: 

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri 

balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan”. (QS. An-Nahl: 97) 

 

Dan dalam QS. Saba‟: 15 yang artinya: 

“Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat 

kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah 

kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang 

(dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) 

adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha 

Pengampun".(QS. Saba‟: 15) 
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Dua ayat tersebut mengisyaratkan dua hal, yakni ; pertama, kesejahteraan 

individu, yang akan didapat jika beramal saleh (berbuat baik dan benar, melakukan 

kerja-kerja produktif dan profesional sesuai aturan Allah). Kedua, kesejahteraan 

kolektif, misalnya kesejahteraan negara, yang akan di dapat jika rakyat 

berkecukupan dengan rezeki Allah (harta yang didapat dengan jalan yang halal, 

baik dan benar). 

Kesejahteraan individu maupun kolektif akan menjadi tampak ketika 

beberapa parameter berikut terwujud; sebagaimana menurut Baidhawy (2007, 

hal.115-128):  

1)  Al-baqa‟ (Ketahanan dan keberlangsungan hidup) 

Ketahanan dan keberlangsungan hidup manusia di dunia ini 

bergantung pada kapabilitasnya untuk memanfaatkan semua yang 

tersedia di alam raya ini. Manusia yang dapat menggalinya untuk 

mendapatkan rezeki dari Allah, maka kehidupan manusia itu menjadi 

lebih baik dan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Allah 

berfirman yang artinya: 

“Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah 

Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga 

kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia 

Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal”.(QS. Thaha: 131). 

 

Sebaliknya mereka yang mencari harta kekayaan dengan jalan yang 

curang dan melewati batas-batas aturan Allah, seperti dengan jalan riba, 

maka kekayaan yang diperolehnya tidak akan membuatnya kekal. 

2) Al-Gina (Kerja dan kelayakan hidup) 

Manusia yang berkecukupan secara material atau ekonomi akan 

dapat bertahan hidup di dunia. Dengan kata lain, Gina adalah bebas dari 

kemiskinan dan kemelaratan. Implikasi dari al-gina pada level mikro 

mencakup upaya mengurangi kemiskinan baik yang disebabkan oleh 

faktor-faktor natural (seperti cacat fisik, idiot), oleh faktor kultural (yakni 

budaya kemiskinan, seperti lemahnya etos kerja masyarakat), maupun 

oleh faktor struktural (seperti kebijakan pemerintah yang tidak 

memberikan kemungkinan bagi mereka yang kurang beruntung untuk 

dapat memberdayakan diri); dan mampu bekerja serta tidak menjadi 

benalu atau bagi kehidupan orang lain. 
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3)  Al-„izzah (Kemuliaan dan harga diri) 

Al „izzah adalah memahami hakikat diri dan memuliakannya. 

Kesombongan adalah kebodohan manusia tentang hakikat kediriannya 

dan posisinya di dunia. Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang-

orang yang di kehendaki-Nya, di antaranya adalah orang-orang yang 

beriman, bertakwa, mandiri, berakhlak mulia dalam berbicara dan 

bertindak. 

Karena itu, implikasi dari konsep ini adalah dalam level mikro mencakup 

rasa memiliki harga diri dan kebebasan sipil, serta terus berusaha untuk menjaga 

dan melindungi harkat, martabat dan derajat kehidupan, pada level makro meliputi 

kekuatan ekonomi, bebas dari jeratan hutang. 

 

Usaha Mikro dalam Islam 

Menurut Rizky (2008) dalam Amalia (2008) menyatakan bahwa usaha mikro 

adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omset yang amat kecil. Ciri 

lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang 

tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan umumnya tidak memiliki legalitas 

usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih dari 

pada itu, tetapi masih memiliki sebagian ciri tersebut. 

Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

(Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk 

Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan 

bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. 

Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang usaha  mikro, 

kecil dan menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, antara lain 

meliputi: 

a. Memiliki kekayaan bersih  paling  banyak  Rp.  50.000.000,  (lima  puluh  

juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000, (tiga 

ratus juta rupiah). 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang mempunyai 

modal awal yang kecil, atau nilai kekayaan (aset) yang kecil dan jumlah pekerja 

yang kecil (terbatas), nilai modal (aset) atau jumlah pekerjanya sesuai dengan 

definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan tertentu 

(Sukirno, 2004, hal. 365). 
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Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan batasan yang sederhana.  Usaha 

kecil dan menengah difokuskan pada industri manufaktur dengan menggunakan 

kriteria serapan tenaga kerja. Berdasarkan keriteria BPS, industri skala kecil dicatat 

sebagai suatu perusahaan manufaktur yangmempekerjakan tenaga kerja 5-19 

orang.  

Dalam RUU yang diajukan pemerintah ada kriteria berupa angka-angka 

mengenai kekayaan dan penjualan, semangatnya adalah pemberdayaan. Terdapat 

upaya yang membedakan pendekatan yang dibutuhkan masing-masing seperti 

pendekatan pemberdayaan Usaha Mikro difokuskan kepada penanggulangan 

pengangguran, kemiskinan, kesetaraana gender, kesenjangan, dan keadilan dalam 

mengakses sumber daya produktif (Amalia, 2009). 

Tujuan Usaha Mikro menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu bertujuan menumbuhkan dan 

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional 

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 

 

Tantangan dan Permasalahan Usaha Mikro  

Sebagaimana diketahui dari berbagai studi, bahwa dalam mengembangkan 

usahanya, UMKM menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat internal 

maupun eksternal. Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas 

dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah 

tersebut tidak bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang 

dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor 

atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau 

sektor yang sama (Tambunan, 2002).  

Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil 

sebagaimana menurut (Tambunan, 2002) yaitu antara lain: 

1) Kesulitan pemasaran, pemasaran sering dianggap sebagai salah satu 

kendala yang kritis bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu 

aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan 

persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan 

impor, maupun di pasar ekspor. 

2) Keterbatasan Financial, usaha mikro dan kecil, khususnya di Indonesia 

menghadapi dua masalah utama dalam aspek financial : mobilitas modal 

awal dan akses ke modal kerja, financial jangka panjang untuk investasi 

yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang.  
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3) Keterbatasan SDM, keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala 

serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam 

aspek-aspek enterpreunership, manajemen, teknik produksi, 

pengembangan produk, engineering design, quality control, organisasi 

bisnis, akuntansi, data processing, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. 

Keterbatasan ini menghambat usaha mikro dan kecil Indonesia untuk dapat 

bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional.  

4) Masalah bahan baku, keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) 

juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output 

atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di 

Indonesia. Keterbatasan ini dikarenakan harga baku yang terlampau tinggi 

sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas. 

5) Keterbatasan teknologi, usaha mikro dan kecil di Indonesia umumnya masih 

menggunakan teknologi lama atau tradisional dalam bentuk mesin-mesin 

tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi 

ini tidak hanya membuat rendahnya total factor productivity dan efisiensi di 

dalam proses produksi, tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat. 

Dalam (Ganewati, 1997) menyebutkan bahwa permasalahan yang sering 

dihadapi oleh usaha mikro dan kecil dapat bersifat internal maupun eksternal. 

Secara internal kendala usaha mikro dan kecil adalah modal, teknologi, akses 

pasar, keterbatasan manajemen dan SDM serta informasi yang terbatas. 

Sedangkan faktor eksternal adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak 

mendukung usaha mikro dan kecil seperti praktek monopoli dan proteksi terhadap 

beberapa industri besar. 

 

Prinsip-prinsip Usaha/Bisnis Menurut Islam 

Islam mendorong setiap amal perbuatan yang menghasilkan produk atau 

jasa tertentu yang bermanfaan bagi umat manusia, atau yang memperindah 

kehidupan, mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Terhadap 

usaha tersebut, Islam memberi nilai tambah sebgai ibadah kepada Allah. Karena 

usaha dan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya membantu merealisasikan tujuan-

tujuan yang lebih besar. Dengan bekerja, setiap individu dapat memenuhi hajat 

hidupnya, hajat hidup keluarganya, hidup kerabatnya, serta kemaslahatan umat 

(Jusmaliani, Masyhuri, & dkk, 2008, hal. 37). 

Jika dalam UU No. 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa kegiatan usaha mikro 

terdapat beberapa kriteria tersendiri dengan parameter besarnya penghasilan 

pelaku usaha, maka secara singkat dan keseluruhan menurut Qardawi  dalam 
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(Jusmaliani, Masyhuri, & dkk, 2008, hal. 43) usaha/bisnis yang sesuai dengan ajaran 

Islam adalah apabila bisnis tersebut berlandaskan prinsip-prinsp dalam islam, di 

antaranya sebagai  berikut : 

1. Tidak menggunakan barang haram 

2. Jujur dan Amanah 

3. Tidak melipat gandakan keuntungan pribadi 

4. Menegakkan toleransi dan persaudaraan 

5. Berprinsip bahwa perdagangan merupakan bekal untuk akhirat. 

Penelitian yang ditulis oleh Magdalena Silawati Samosir, Made Suyana Utama 

dan A.A.I.N. Marhaeni (2016) dengan judul Analisis Pengaruh Pemberdayaan dan 

Kinerja UMKM terhadap  Kesejahteraan Pelaku UMKM di Kabupaten Sikka-Ntt 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh penyusun saat ini. Hasil dari penelitian 

ini menyebutkan bahwa pengaruh pemberdayaan UMKM terhadap kinerja UMKM 

di Kabupaten Sikka-NTT adalah positif dan signifikan artinya semakin 

meningkatnya kualitas pemberdayaan UMKM maka kesejahteraan juga meningkat 

demikian sebaliknya. Kinerja umkm berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan 

pelaku umkm artinya jika kinerja umkm meningkat maka kesejahteraan pelaku 

umk juga meningkat dan demikian sebaliknya. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada KUMM binaan PKPU Yogyakarta. Metode 

pengambilan sampel Penelitian ini dilaksanakan pada KUMM binaan PKPU 

Yogyakarta. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik 

purposive sampling artinya ditentukan dengan mempertimbangkan tujuan 

penelitian berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan terlebih dahulu. Populasi 

dalam penelitian ini meliputi seluruh pelaku usaha mikro yang tergabung dalam 

program KUMM PKPU, sedangkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

KUMM yang aktif yang berada di Gunung Kidul. Sampel penelitian ini adalah 

berjumlah 10 anggota KUMM yang meliputi KUMM SALMA dan KUMM WIDODO 

yang dipamerkan dalam ajang gelar karya tersebut. 

 

Pembahasan  

PKPU sebagai lembaga kemanusian nasional berusaha menjembatani baik 

para dermawan (donatur) maupun perusahaan-perusahaan terpercaya. PKPU 

berupaya menjadi lembaga professional dengan memiliki berbagai program dan 

perhatian yang sangat besar terhadap masyarakat. PKPU Yogyakarta menetapkan 

strategi pendayagunaan ke dalam empat kelompok (cluster) yaitu: Health and 
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Environment Networking (HEN), Community and Education Networking (CEN), 

Disaster Risk Management (DRM), dan Social and Enterpreneurship Networking 

(SEN). PKPU mengklasifikasikan penerima manfaat pada dua hal yaitu, Quality of 

Live (QoL) dan Non-Quality of Live (Non QoL). Quality of Live (QoL) diartikan 

sebagai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kesejahteraan hidupnya sehingga 

tercipta kebahagian hidup yang terangkum dalam tiga aspek yaitu fisik, psikologis, 

dan sosial. 

 

Pengelolaan Program KUMM  

Kelompok Usaha Mandiri Masyarakat (KUMM) merupakan salah satu 

program PKPU yang membina sekelompok orang yang menyatukan diri dalam 

usaha-usaha di bidang sosial dan ekonomi atas dasar prinsip demokrasi, 

partisipasi, keterbukaan dan keadilan, yang bertujuan meningkatkan taraf hidup 

masing-masing anggota dalam rangka kepentingan bersama. Berdasarkan hasil 

wawancara dari narasumber PKPU (Agus, 2017) menyatakan bahwa perencanaan 

awal dalam proses pengelolaan program KUMM sebenarnya sudah dilakukan 

sebelum PKPU spin-off dengan Inisiatif Zakat Indonesia. Inisiatif Zakat Indonesia 

(IZI) merupakan induk yayasan PKPU yang berperan sebagai LAZ. Sebelum adanya 

Inisiatif Zakat Indonesia IZI, PKPU dulu juga berperan sebagai LAZ. Sehingga 

sumber dananya dari ZIS, CSR, donatur retail (dana program). Namun sejak adanya 

IZI, lebih tepatnya sejak 2016 hingga saat ini sumber dana PKPU tidak lagi dari ZIS 

melainkan dari CSR, dana kemanusiaan dan donatur retail (dana program) . 

Adapun pengelolaan program KUMM ini melalui beberapa tahapan. 

a. Perencanaan Perencanaan merupakan tahap awal dalam pelaksanaan 

sebuah program. Dari hasil wawancara dengan ketua bidang 

pendayagunaan (Agus, 2017) menuturkan bahwa untuk melaksanakan dan 

mencapai hasil tujuan program KUMM tentu perlu mengatur strategi yang 

matang. Adapun strategi tersebut terdapat beberapa tahapan, diantaranya 

melakukan assessment dan survey. 

b. Pengorganisasian  

Pengorganisasian KUMM dari tim PKPU diawali dengan membuat kelompok 

minimal 10 orang dan rata-rata 10-20 orang perkelompoknya, tetapi ada 

juga yang sampai 30 orang. Dalam pengorganisasian tentu diterapkan 

kriteria anggota, salah satunya yaitu mengharuskan warga asal. Misalnya 

dari dusun A anggotanya juga harus dari dusun A tidak boleh dari warga 

luar. 
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c. Pelaksanaan  

PKPU melakukan kerjasama dengan mitra dan menyesuaikan jenis usahanya 

terlebih dahulu. Seperti halnya menglinkan dengan Disperindag, Dinas 

pertanian, Dinas peternakan, PPL tingkat kecamatan, stakeholder yang ada 

disana baik dari pemerintah, swasta maupun pengusaha yang expert di 

bidangnya. Adapun pendampingan rutin tersebut dilakukan oleh fasilitator 

kelompok yang telah expert dibidangnya.Selain pendampingan dan 

pembinaan PKPU juga memberikan beberapa pelatihan kepada setiap 

kelompok diantaranya, pelatihan advokasi, administrasi keuangan, teknik 

budi daya peternakan, membuat makanan olahan (Agus, 2017). 

d. Pengawasan 

PKPU melakukan pengawasan kepada kelompok dalam program KUMM ini 

agar tidak terjadi kesalahan dan keluar dari aturan sebagaimana semestinya, 

pengawasan dari tim PKPU dilakukan 3-4 kali dalam seminggu, dan 

pendampingan dilakukan dengan target selama 1- 3 tahun. Pengawasan 

dilakukan tergantung dengan jenis usaha, anggaran serta melihat kondisi 

dan potensi yang ada di lokasi kelompok. 

e. KUMM ≥ 1 Tahun 

Ketua KUMM WIDODO (Selamet, 2017) menyatakan bahwa pada awalnya 

peternakan ini memang inisiatif dari PKPU, dan kucuran dana modal yang 

diberikan PKPU di awal merupakan salah satu strategi pelaksanaan program 

dari PKPU, kemudian untuk pengembangan selanjutnya dilakukan oleh 

anggota kelompok sendiri. Sehingga dari sini pihak kelompok mulai 

membuat struktur kepengurusan dan menyusun sistem pengelolaan 

kelompok yang masih sederhana. Perencanaan yang disusun oleh KUMM 

WIDODO ini tidak jauh dari perencanaan tim pendamping yakni PKPU 

karena memang KUMM ini dilaksanakan berdasarkan hasil survey PKPU dan 

diproduktifkan sebagaimana tujuan dari program KUMM sebelumnya. 

Adapun berikut ini disertakan skema kegiatan KUMM WIDODO. 
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Gambar: Skema Kegiatan KUMM WIDODO 

 

Ketua KUMM WIDODO (Selamet, 2017) menuturkan bahwa dalam melakukan 

pendampingan anggota KUMM PKPU berkerja sama dengan pihak-pihak luar yang 

lebih expert, salah satunya yakni pengolahan pupuk kandang dan pembuatan 

makanan ternak, PKPU memberikan pelatihan dengan mendatangkan ahlinya dari 

UGM. PKPU yang dari awalnya berperan sebagai LAZ tentu tidak jauh-jauh dari 

kegiatan keagamaan pula, pada pertemuan saat-saat pelatihan tim PKPU juga 

selalu memberikan pembinaan dan motivasi spiritual semacam kultum dan 

tausiyah. Berikut disertakan skema target kegiatan KUMM WIDODO. 

 

Gambar 4.4 Skema Target Program KUMM WIDODO 
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KUMM ≤ 1 Tahun KUMM kurang dari satu tahun ini kebalikan dari 

sebelumnya yang mana dapat diartikan KUMM yang sudah produktif dan 

diberikan pendampingan dalam waktu kurang dari satu tahun. Dari 

pengklasifikasian kelompok yang tergolong dalam KUMM kurang dari satu tahun 

adalah KUMM SALMA yang baru produktif selama enam bulan dalam bidang 

makanan olahan. Ketua KUMM SALMA (Endang, 2017) menyatakan bahwa awal 

kelompok ini dibentuk dengan beberapa orang yang tergabung dalam kegiatan 

pengajian SALIMAH, untuk itu nama kelompok ini di namakan SALMA. Di tahun 

2016 ada pogram dari desa dengan kegiatan pelatihan pembuatan makanan 

olahan. Dari kegiatan pelatihan tersebut akhirnya sebagian dari anggota kelompok 

pengajian SALIMAH membentuk kelompok sendiri untuk mengikuti pelatihan 

tersebut dengan nama kelompok SALMA yang berada di Dayakan II Rt 01 Rw 02 

Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul. Pada awal pelaksanaan 

kegiatan program, PKPU memberikan dana modal sebesar 10 juta untuk dibelikan 

alat untuk produksi. Kemudian dari anggota kelompok membuat kesepakatan 

mengumpulkan modal sebesar @10.000 / anggota untuk membeli bahan produksi 

seperti tepung, telur dan lain-lain. Kegiatan produksi dilakukan dalam seminggu 3 

kali dengan 3 macam produk sekaligus yaitu kripik daun bayam, kripik daun 

singkong dan kripik pisang. Mengenai proses pemasarannya, sementara para 

anggota menyetorkan produknya dengan sistem setor ke toko-toko dan menerima 

pesanan dari masyarakat sekitar (Endang, 2017). Berikut disertai skema target 

program KUMM SALMA 

 

Gambar: Skema Target KUMM SALMA 

 

Dampak Program KUMM PKPU Yogyakarta 

a. KUMM  ≥ 1 Tahun 

Untuk melihat dampak program terhadap kesejahteraan para anggota 

KUMM Widodo sebagaimana menurut Djazuli (2003) bahwa ruang lingkup 

kesejahteraan terdiri atas tiga hal, yakni kesejahteraan individual, kesejahteraan 

keluarga, dan kesejahteraan masyarakat. 
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Ruang lingkup kesejahteraan yang pertama yakni kesejahteraan individual, 

yang mana dalam kesejahteraan individual ini mempunyai beberapa parameter, 

sebagaimana menurut Baidhawy (2007), diantaranya Al baqa‟, Al ghina, Al „Izza. 

Program KUMM ini mampu meningkatkan kualitas perekonomian 

anggotanya, yang mana dari setiap pernyataan narasumber menyebutkan bahwa 

usaha mereka yang awalnya terkendala pada masalah modal sehingga proses 

produksi terkendala, akan tetapi sekarang usaha mereka semakin berkembang atas 

pinjaman dana modal KUMM tersebut. Disisi lain KUMM juga sangat membantu 

dalam memecahkan masalah sosial ekonomi misalnya ketika ada kebutuhan yang 

tidak terduga seperti ada tetangga yang sakit, maka dengan adanya dana KUMM 

tersebut para anggota dapat terbantu untuk mengatasinya.  

Dari segi penghasilan para anggota memang tidak sebutkan secara jelas, 

namun dari semua pernyataan narasumber mengatakan bahwa pengahasilan 

sebelumnya yang didapatkan dari panen tidak menentu, namun dapat di 

estimasikan seperti pada pernyataan Selamet (2017) sebelumnya hanya saja 

perbedaan penghasilan dilihat dari berapa luas ladang atau kebunnya. Tidak 

disebutkan pula berapa rata-rata penghasilan setelah tergabung pada program 

KUMM namun dengan pasti mereka menyatakan bahwa KUMM sangat besar 

manfaatnya pada perekonomian dan perkembangan usaha anggota. 

Selanjutnya pada ruang lingkup kesejahteraan yang kedua yakni 

kesejahteraan keluarga. Telah dijelaskan bahwa dengan adanya KUMM menjadikan 

kualitas hidup dan perekonomian anggota lebih baik dan meningkat, seperti 

halnya pernyataan dari Selamet (2017) ia dapat terbantu dalam biaya pendidikan 

putri-putrinya. Disini jelas terlihat bahwa dengan program KUMM ini mampu 

mensejahterakan keluarga anggota. 

Kemudian yang terakhir adalah kesejahteraan kelompok, yang mana 

kesejahteraan kelompok merupakan kesejahteraan yang dirasakan oleh 

masyarakat secara luas. Sebagaimana yang dinyatakan oleh ketua KUMM WIDODO 

Selamet (2017) bahwa pada dasarnya semua anggota adalah seorang muslim, 

maka manfaatnya untuk kelompok sendiri sangat terasa ketika idul Adha. Sebelum 

adanya kelompok ini, ketika idul adha di kampung Singkil biasanya hanya ada 2-3 

kambing Qurban, akan tetapi setelah adanya program KUMM Idul adha saat ini 

hewan Qurban semakin banyak dan bisa mencapai 9-12 kambing. 

Kemudian manfaat lainnya adalah KUMM ini mampu memberikan 

kemudahan pada seluruh anggotanya untuk memberikan pinjaman uang 

berapapun yang dibutuhkan dengan proses yang sangat mudah tanpa ada 

jaminan dan tambahan (bunga). Terlebih lagi ada yang usahanya sudah 
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berkembang sehingga mampu membuka peluang pekerjaan, memang tidak 

semua bisa merekrut pekerja luar, tetapi ada beberapa yang memberikan peluang 

pekerjaan seperti pada anggota yang mempunyai usaha mebel, tembaga, produksi 

kue. Meskipun belum banyak yang direkrut setidaknya masih bisa membuat 

peluang pekerjaan. 

Tidak hanya samapai tercapainya kesejahteraan perekonomian dan kualitas 

kehidupan dunia, namun menurut Chapra (2000) kesejahteraaan dalam syariah 

Islam juga menuntut spiritual diri manusia dalam suatu cara yang seimbang. Hal ini 

dapat terlihat dari realita kesadaran anggota dalam memberikan infak saat 

mengembalikan pinjaman modal dan telah disebutkan pada ruang lingkup 

kesejahteraan kelompok bahwa dari KUMM mampu membuat anggotanya 

mempunyai motivasi tersendiri untuk berQurban pada saat idul adha. 

Ekonomi Islam telah mengatur semua hal dalam kehidupan ini dalam 

bermuamalah. KUMM merupakan program pemberdayaan ekonomi dari  lembaga 

PKPU yang mengarah pada usaha mikro, yang mana kegiatan program tersebut  

tentu perlu memperhatikan pula nilai-nilai Islam yang akan dijadikan acuan dalam 

proses produksi nantinya seperti penetapan harga produk, kejujuran dalam 

berdagang dll. 

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan anggota Marjono (2017) mengenai 

persaingan produksi, dari para anggota kelompok menganggap tidak punya 

saingan meskipun semua anggota kelompok mempunyai ternak dan kandang 

masing-masing. Jadi tidak ada istilah persaingan di KUMM WIDODO dan  bagus 

tidaknya ternak tergantung masing-masing anggota bagaimana mengelolanya. 

Misalkan kambing sudah berkembang biak menjadi banyak itu juga sudah hak 

anggota masing-masing yang mengelolanya. Bahkan jika ada salah satu anggota 

yang resah karena kambingnya terkena penyakit, maka semua anggota kelompok 

akan kumpul untuk sharing dan membuat solusi bersama. 

Kemudian dalam penetapan harga produksi sesuai dalam Islam yang mana 

cenderung mengikuti harga pasaran pada umumnya yang pasti tidak melebih-

lebihkan. Selain itu dalam penerapan nilai-nilai islam, dari PKPU sendiri sering 

memberikan kultum dan tausiyah. Kebetulan di KUMM ini programnya pada 

bidang peternakan, dari para anggota sering di edukasi mengenai wajib zakat 

terkhusus pada zakat ternak dan semua anggota di KUMM WIDODO ini menekuni 

usahanya dengan jujur dan amanah. Semua anggota menekuni usaha ternak 

dengan alami dan ketika menjualnya ternaknya menggunakan akad yang jelas 

sesuai ketentuan dalam ajaran Islam. Misalkan tidak menjual kambing yang masih 

dalam kandungan.Kemudian ada sebagian dari salah satu anggota (Ngatono, 
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2017) menyampaikan bahwa dengan adanya usaha sampingan sebagai produsen 

kue, ia menekuni ternak dengan akad bagi hasil sama orang lain (menggaduhkan). 

Proses bagi hasilnya adalah jika kambingnya berkembang biak misalkan kambing 

beranak 2 ekor maka nanti 1 milik pak Ngatono dan yang 1 milik yang 

merawatnya. 

 

b. KUMM ≤ 1 Tahun 

Meninjau kesejahteraan dari segi ekonomi Islam, jika kesejahteraan dari segi 

materi belum tercapai secara optimal setidaknya dari segi modal dan skill telah 

dirasakan manfaatnya. Namun dari segi kesejahteraan spiritual pada KUMM 

SALMA ini dapat dikatakan sejahtera karena dari anggota memang sebelumnya 

berawal dari kelompok pengajian. Hal ini terlihat jelas ketika dari ketua KUMM 

SALMA (Endang, 2017) menyatakan bahwa kegiatan produksi dilakukan dengan 

proses yang sangat dijamin halal dan aman untuk dikonsumsi. Bahan produksi di 

ambil dari ladang milik para anggota sendiri sehingga benar-benar dapat di 

pastikan semua bahannya alami dan halal. 

Dalam penetapan harga kripik pun mengikuti harga pasaran pada umumnya 

dan melihat estimasi dari total jumlah pengeluaran pembelian bahan dan proses 

produksi. Dari sini dapat dilihat berapa besar motivasi anggota dalam mengikuti 

program ini, meskipun belum banyak hasil dari produksi pada KUMM SALMA ini 

akan tetapi dari anggota tetap optimis dan ikhlas menekuninya karena mereka 

menganggap lebih baik memanfaatkan waktu luang untuk lebih terampil dan 

berkarya untuk lebih positif, dari pada dirumah tidak ada pekerjaan (Endang, 

2017).  

Kemudian dengan adanya KUMM SALMA ini para anggota berharap dapat 

menembus pangsa wisatawan dan menjadikan produknya sebagai oleh-oleh khas 

karena kebetulan di dusun Dayakan merupakan daerah yang dekat dengan 

tempat-tempat wisata khususnya pantai dan sebagai jalur wisata. Untuk itu para 

anggota tetap optimis dan semangat hingga bisa mendapat PIRT dan label halal 

dari MUI (Suyanti, 2017). 

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para anggota kelompok KUMM 

WIDODO dan KUMM SALMA penyusun menemukan perbedaan dari keduanya, 

faktor yang membuat perbedaan pada pencapaian hasil dari keduanya adalah 

jangka waktu. Dari pernyataan-pernyataan sebelumnya telah terlihat jelas bahwa 

program kelompok usaha mandiri masyarakat sangat berdampak positif pada 

anggota KUMM WIDODO, dimana dari semua anggota mampu mengelola 
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kelompok sehingga dari setiap anggota berhasil mengembangkan usahanya serta 

memperbaiki kualitas perekonomiannya yang berawal dari golongan 8 asnaf. 

Berbeda dengan KUMM WIDODO yang sudah aktif lebih dari satu tahun, 

KUMM SALMA ini dibentuk baru enam bulan terakhir. Jadi wajar saja hasil produksi 

masih jauh berbeda dengan KUMM WIDODO. Dari penjelasan (Agus, 2017) 

sebelumnya menyebutkan bahwa pendampingan hingga berhasil ditarget minimal 

satu tahun, KUMM SALMA dapat dikatakan sudah sejahtera karena belum ada satu 

tahun sudah dapat balik modal. Meskipun dari hasil produksi belum dibagikan dan 

berpengaruh pada perekonomiannya, namun dari anggota KUMM SALMA 

mengakui bahwa banyak manfaat dengan adanya program KUMM dari Pos 

Keadilan Peduli Umat Yogyakarta. Adapun perbedaan pertumbuhan KUMM 

WIDODO dan KUMM SALMA disajikan pada tabel dibawah ini 

 

Tabel Perbedaan Pertumbuhan Kegiatan KUMM WIDODO 

No KUMM WIDODO KUMM SALMA 

1 Berjalan  ≥ 1 Tahun Berjalan ≤ 1 Tahun 

2 Mempunyai 35 Anggota Mempunyai 10 Anggota 

3 
1 ekor bibit kambing 

berkembang menjadi 3-6 ekor 

Keuntungan bersih baru 

Rp 360.000 sehingga belum bisa 

dibagikan 

4 

Dana yang digulirkan dapat 

dijadikan pinjaman modal 

usaha anggota 

Setiap anggota membuat kesepakatan 

iuran @10.000 untuk awal produksi 

Sumber: Hasil Wawancara dengan Anggota KUMM 

 

Kesimpulan 

1. Pengelolaan KUMM oleh lembaga PKPU pada tahun 2016 sesuai dengan fungsi 

pengelolaan pertama dari segi perencanaan, tahap awal sebelum membentuk 

kelompok KUMM PKPU dari tim melakukan assignment dan survey kondisi pada 

SDM dan wilayahnya. Kedua dari segi pengorganisasian, PKPU membentuk 

sebuah kelompok dari anggota yang telah ditentukan dengan melihat hasil 

assignment dan survey sebelumnya. Ketiga dari segi pelaksanaanya, sesuai 

dengan tujuan program KUMM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 

PKPU memberikan pendampingan, pembinaan dan pelatihan kepada para 

anggota KUMM dengan bermitra bersama trainer yang expert sesuai bidangnya. 
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Kemudian yang terakhir dari segi pengawasan, pengawasan dari tim PKPU 

dilakukan 3-4 kali dalam seminggu. 

Pengelolaan KUMM oleh kelompok diklasifikasikan berdasarkan rentang waktu 

yakni pendampingan KUMM dalam waktu ≥ 1 tahun yaitu KUMM WIDODO dan 

pendampingan KUMM ≤ 1 yaitu KUMM SALMA. Pengelolaan KUMM dari kedua 

kelompok tersebut sama-sama menerapkan organisasi yang sederhana, namun 

terdapat perbedaan dari keduanya yaitu pada sistem dan peraturan yang 

diterapkan pada setiap masing-masing kelompok. Dari KUMM WIDODO 

menerapkan sistem pengguliran dana kelompok untuk dijadikan sebagai dana 

pinjaman modal usaha untuk anggotanya tanpa adanya jaminan. Sedangkan 

dari KUMM SALMA yang masih baru ini belum mempunyai sistem pengelolaan 

yag matang, namun saat ini KUMM SALMA lebih terfokus pada strategi 

pemasaran dan mengunggulkan kualitas produk. 

2. Dampak program KUMM sangat dirasakan oleh KUMM WIDODO, dengan 

berkat pinjaman modal dana yang digulirkan oleh kelompok semua anggota 

dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan perekonomiannya, bahkan 

ketika idul adha sudah banyak anggota yang berQurban. Kemudian dampak 

yang dirasakan oleh KUMM SALMA berbeda dengan KUMM WIDODO karena 

KUMM SALMA masih dikatakan baru, namun dari segi modal dan skill telah 

dirasakan manfaatnya. Dari program memang belum terlihat dampaknya secara 

materi namun setidaknya anggota KUMM SALMA sangat merasakan manfaat 

dari adanya pelatihan dan pendampingan dari PKPU seperti pembuatan kripik 

dan teknik pemasaran serta mengolah hasil pertaniannya. 
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