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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Profil Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo 

Ada banyak versi yang menjelaskan tentang asal 

muasal desa idiot, sebuah julukan untuk desa di Ponorogo 

yang memiliki jumlah penduduk berkebutuhan khusus 

terbanyak di Indonesia. Salah satu versi yang terkenal ialah 

yang disepakati oleh warga desa Karangpatihan Kecamatan 

Balong. Menurut kisah warga setempat, kisah kelainan 

mental itu bermula pada 1963-1967 silam. Konon, saat itu 

desa tersebut terserang hama tikus yang menyerang selama 

4 tahun. Kondisi tersebut benar-benar membuat warga 

setempat benar-benar kesusahan mendapatkan makanan.1 

Saat itu seluruh hasil bumi menjadi rusak dan warga 

gagal panen. Lokasi desa yang terpencil dan minimnya 

akses membuat warga tidak memiliki banyak pilihan 

makanan. Pada sisi yang lain, saat itu banyak ibu rumah 

tangga yang tengah mengandung anak. Kondisi inilah yang 

membuat ibu-ibu hamil kekurangan gizi. Akibatnya, bayi-

bayi Karangpatihan menjadi tumbuh tidak normal. 

Kondisi tersebut diperparah dengan fakta bahwa 

terdapat banyak warga yang menderita tuna grahita (idiot). 

Para tuna grahita ini masih belum mendapat perawatan 

yang selayaknya mengingat para penduduk lain khususnya 

keluarga bagi para tuna grahita tersebut memiliki 

pendidikan rendah. Kesadaran akan sanitasi, kesehatan dan 

                                                             
1
Aries Susanto, Inilah Cerita di Balik Desa Keterbelakangan Mental 

Terbanyak di Indonesia dikutip dari http://www.solopos.com/2015/01/07/daerah-
tertinggal-ponorogo-inilah-cerita-di-balik-desa-keterbelakangan-mental-terbanyak-

di-indonesia-565767 diakses pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017. 

http://www.solopos.com/2015/01/07/daerah-tertinggal-ponorogo-inilah-cerita-di-balik-desa-keterbelakangan-mental-terbanyak-di-indonesia-565767
http://www.solopos.com/2015/01/07/daerah-tertinggal-ponorogo-inilah-cerita-di-balik-desa-keterbelakangan-mental-terbanyak-di-indonesia-565767
http://www.solopos.com/2015/01/07/daerah-tertinggal-ponorogo-inilah-cerita-di-balik-desa-keterbelakangan-mental-terbanyak-di-indonesia-565767
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gizi sebagain besar penduduk karangpatihan masih rendah. 

Salah satu konsekuensi dari rendahnya kesadaran 

masyarakat akan gizi ini adalah banyaknya penduduk yang 

menderita penyakit gondok dan kletinisme (pendek). 

Ada sebagian yang menilai sebutan kampung idiot 

terlalu ekstrim dan merendahkan harkat mereka. Sehingga, 

ada  yang menggunakan istilah kampung dengan warga 

keterbelakangan mental. Ada lagi yang menyebutkan 

kampung berkebutuhan khusus. Apapun istilahnya, tak bisa 

dipungkiri bahwa di kampung tersebut memang banyak 

warga yang berkebutuhan khusus dikarenakan mengalami 

keterbelakangan mental atau lazim disebut idiot. 

Dan kemudian berdasarkan hasil wawancara, 

penyebab adanya fenomena Kampung Idiot di Desa 

Karangpatihan. Seperti yang dituturkan oleh Eko Mulyadi 

sebagai berikut: 

“Kalau kita bicara kampung idiot, sebutan ini 

muncul sekitar tahun 2008-2009, ada salah satu 

media masa waktu itu, yang menginfokan kampung 

idiot. Sebenarnya kalau dilihat dari presentase 

pendiduk, total penduduk desa ini hampir 6000 

jiwa, sedangkan yang idiot hanya 98 jiwa, sangat 

kecil lah. Cuman persepsi publik terbentuk sehingga 

seolah-olah satu kampung idiot, ini saya luruskan 

lah, gak bener juga kalau satu kampung. Kalau 

berbicara penyebab, dari hasil penelitian kami teliti 

sendiri: wawancara, tanya langsung kemereka, gak 

ada yang sedarah. 99,99% karena gizi buruk pada 

zaman dulunya, suami-suaminya malah orang jauh-

jauh. Dulu sekali mereka miskin. Kalau ada pakar 

dan berbicara karena sedarah itu hanya analisa saja. 

Memang tuna garahita bisa faktor sedarah dan 

genetika. Kalau kami genetika juga gak. Kalau 
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genetika mestinya satu keluarga idiot semuanya, 

nyatanya gak.”2  

Dikarenakan banyak warganya yang menderita tuna 

grahita, maka tingkat perekonomian di desa tersebut jelas 

tidak bisa dibanggakan. Pada awalnya masyarakat 

berpersepsi bahwa kemiskinan yang ada di Desa 

Karangpatihan tidak bisa diselesaikan. Persepsi tersebut 

mengarah pada anggapan bahwa kemiskinan disebabkan 

oleh nasib, takdir atau sesuatu diluar kemampuan manusia.3 

Sebenarnya tidak ada yang salah apabila masyarakat yang 

datang ke kampung idiot memberikan bantuan ke warga 

penderita tuna grahita, karena orang penderita tuna grahita 

merupakan masyarakat yang mendererita keterbelakangan 

mental yang tidak bisa menjalani kehidupan sehari-harinya 

dengan normal.  

Warga kampung idiot yang menderita tuna grahita 

tersebut memiliki permasalahan, diantaranya yaitu sebagian 

besar dari mereka tidak mampu bekerja, dan hidup di 

bawah garis kemiskinan atau sebagai Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan tidak mampu berbicara 

(berkomunikasi dengan masyarakat normal). Karena 

keterbatasan masyarakat penderita tuna grahita, maka 

dibutuhkan bantuan yang nantinya dapat mengurangi beban 

hidupnya.4 

Akhirnya dengan dukungan data dan kenyataan 

empiris di lapangan, banyak media cetak maupun elektronik 

yang mencoba mengekspost kondisi yang dialami oleh Desa 

Karangpatihan. Sehingga muncullah sebutan Kampung 

Idiot yang sebenarnya para wartawan yang memberikan 

                                                             
2
Wawancara dengan Eko Mulyadi di Karangpatihan, tanggal 16 

November 2017. 
3
Baiquni, “Refleksi Kritis Terhadap Program JPS (Jaring Pengaman 

Sosial) Studi Kasus Proyek PDM-DKE”, JKAP, Vol. 3, No. 2, (1999), Hlm 15.   
4
Wawancara dengan Eko Mulyadi di Karangpatihan, tanggal 16 

November 2017. 
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sebutan tersebut pertama kalinya. Sebutan tersebut juga 

telah mendapatkan persetujuan dari aparat desa dan 

masyarakat Desa Karangpatihan itu sendiri. Dengan sebutan 

Kampung Idiot tersebut pada akhirnya banyak masyarakat 

luar yang mengetahui keadaan Desa Karangpatihan, 

sehingga banyak bantuan-bantuan yang datang baik itu dari 

pemerintah daerah sendiri maupun dari LSM dan para 

donatur-donatur yang peduli dengan kondisi yang dialami 

oleh masyarakat Desa Karangpatihan tersebut.5 

a. Kondisi Geografis dan Topografi 

Karangpatihan merupakan desa yang terletak di 

kecamatan Balong, kabupaten Ponorogo. Area desa 

seluas 1336,6 Ha meliputi 4 dusun yakni Krajan, Bibis, 

Bendo, dan Tanggungrejo. Total penduduk sebanyak 

5824 jiwa terdiri 2884 laki-laki dan 2940 perempuan. 

Desa Karangpatihan memiliki keunikan dari segi 

topografi maupun iklim. Sebagian besar wilayah desa 

merupakan tegalan, tanah kritis, dan hutan kering.6 

Adapun luas wilayah Desa Karangpatihan 

adalah 1336,6 Ha (hektar) dengan batas-batas wilayah 

sebagai berikut: 

1) Sebelah utara berbatasan dengan desa Jonggol, 

Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. 

2) Sebelah selatan berbatasan dengan desa Ngendut, 

Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo; Desa 

Taunan dan Desa Watu Patok, Kabupaten Pacitan. 

3) Sebelah timur berbatasan dengan desa Sumberejo, 

Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. 

4) Sebelah barat berbatasan dengan hutan Krebet. 

                                                             
5
Wawancara dengan Eko Mulyadi di Karangpatihan, tanggal 16 

November 2017. 
6
Profil Desa Karangpatihan, 2017. 



105 
 

 

Gambar 3 Peta Induk Desa Karangpatihan. 

Sumber: Profil Desa Karangpatihan, 2017 

Sumber air untuk keperluan penduduk dan bertani 

berasal dari mata air pegunungan yang ketersediaanya 

dipengaruhi oleh musim. Ketika musim kemarau, 75% 

wilayah desa karangpatihan mengalamai kekeringan 

sehingga para petani hanya bisa menghasilkan satu kali 

panen pertahunnya. Keadaan juga diperburuk dengan 

banyaknya rumah-rumah di desa tersebut yang tidak 

layak huni. 

Untuk itu, ruang menjadi penting adanya terkait 

penggunaannya dalam menunjang praktik pada arena-

arena oleh aktor Strategi Kelangsungan Hidup 

Masyarakat Kampung Tunagrahita di Desa 

Karangpatihan. Berikut adalah jumlah luas penggunaan 

lahan berdasarkan data dari Profil Desa Karangpatihan 

dengan gambaran pada tabel sebagai berikut: 
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Gambar 4 Penggunaan Lahan Desa Karangpatihan 

Kecamatan Balong 

Sumber: Profil Desa Karangpatihan, 2017 

Beradasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 

lokasi terluas di Desa Karangpatihan Kecamatan 

Balong merupakan Hutan Kering yaitu 30% atau 

dengan luas 401,I Hektar. Sedangkan Ladang atau 

Tegalan Kering yaitu 26% atau dengan luas 355 

Hektar. Penggunaan lahan tersebut merupakan salah 

satu arena yang digunakan oleh masyarakat Desa 

Karangpaihan sebagai penunjang dalam Praktik 

Strategi Kelangsungan Hidup.  

b. Kondisi Penduduk 

Data kependudukan Desa Karangpatihan dari 

hasil data penduduk  Per Desember 2017 menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk berjumlah 5824 jiwa, yakni 

laki-laki berjumlah 2884 jiwa dan perempuan 

berjumlah 2940 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga 

1870. Jumlah penduduk di Desa Karangpatihan 

merupakan jumlah penduduk yang berada di Desa 

Karangpatihan berdasarkan karakteristik maupun 

klasifikasi yang diperoleh dari data profil desa. Jumlah 
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penduduk Desa Karangpatihan berdasarkan jenis 

kelamin disajikan dalam tabel berikut:  

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1 Laki-Laki 2884 49,51923077 

2 Perempuan 2940 50,48076923 

Jumlah 5824 100 

Gambar 5 Jumlah Penduduk Desa Karangpatihan 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber: Profil Desa Karangpatihan, 2017 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan 

menggambarkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan 

jenis kelamin di Desa Karangpatihan menunjukkan 

jumlah antara laki-laki dan perempuan tidak jauh 

berbeda karena hanya selisih kisaran satu persen yaitu 

laki-laki 49,5% dan perempuan 50,4%, namun 

meskipun demikian menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk jenis kelamin laki-laki lebih banyak 

dibandingkan dengan jumlah penduduk jenis kelamin 

perempuan. 

Selanjutnya daftar penduduk normal (KK) dan 

tuna grahita desa Karangpatihan sebagai berikut: 
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Gambar 6 Jumlah Penduduk Normal (KK) dan Tuna Grahita Per 

Dusun 

Sumber: Profil Desa Karangpatihan, 2017 

Dari data diatas dapat di lihat, bahwa di Dusun 

Krajan ada 435 KK orang normal dan 13 orang yang 

terbelakang mental, dan Dusun Bibis berjumlah 234 

KK orang normal dan 7 orang terbelakang mental, dan 

Dusun Bendo 304 orang normal dan  10 orang 

terbelakang mental, dan Dusun Tanggungrejo 897 

orang normal dan 68 terbelakang mental. Artinya 

Dusun Tanggerejo paling banyak tuna grahita dengan 

total 68 orang. 

Sebagaian besar penduduk Karangpatihan 

berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Tanaman 

yang ditanam oleh para penduduk adalah singkong dan 

jagung yang merupakan makanan pokok bagi sebagian 

penduduk. Singkong yang diolah menjadi tiwul 

menjadi makanan pokok dan bukan beras, salah 

satunya disebabkan karena terbatasnya wilayah 

persawahan di desa Karangpatihan dan tidak 

memadainya sumber air untuk memenuhi pengairan.  
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Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait 

dengan jumlah tuna garahita dapat disajikan dalam 

tabel berikut: 

 
Gambar 7 Jumlah Tuna Grahita Desa Karangpatihan 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sumber Profil Desa Karnagpatihan, 2017 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa jumlah difabel dengan jenis 

kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan 

jenis kelamin laki-laki. Diantaranya yaitu difabel 

perempuan dengan jumlah 57 jiwa atau (58%), 

sedangkan jumlah difabel laki-laki yaitu 41 jiwa atau 

(42%). 

Selanjutnya terkait kondisi tuna garahita di 

Desa Karangpatihan ditinjau berdasarkan usia dalam 

praktik strategi kelangsungan hidup. Keberadaan 

masyarakat difabel di Desa Karangpatihan lebih 

kompleks adanya dari usia anak-anak, remaja, usia 

produktif hingga usia tua. Hal tersebut tentunya guna 

menunjukkan keberadaan proporsional usia masyarakat 

difabel yang mendukung dalam produksi sosial 

tentunya terkait dengan praktik strategi kelangsungan 

hidup di Dusun Tanggungrejo. Untuk mempermudah 
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58% 
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pemahamannya, maka dapat disajikan dalam tabel 

berikut: 

No Usia Jumlah Persentase (%) 

1 0-10 Th 1 1,020408163 

2 11-20 Th 4 4,081632653 

3 21-30 Th 3 1,020408163 

4 31-40 Th 4 4,081632653 

5 41-50 Th 45 45,91836735 

6 51-60 Th 36 36,73469388 

7 ≥ 61 Th 5 5,102040816 

Jumlah 98 100 

Gambar 8 Jumlah Tunagrahita Desa Karangpatihan 

Kecamatan Balong Berdasarkan Usia 

Sumber: Profil Desa Karangpatihan, 2017 

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan 

bahwa sebagian besar difabel di Desa Karangpatihan 

berusia 41 sampai 50 Tahun dengan jumlah 45 jiwa 

atau (45,9 %). Sedangkan difabel dengan jumlah 

terkecil pada usia 0 sampai 10 Tahun yaitu dengan 

jumlah 1 jiwa atau (1 %). Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa jumlah difabel di Desa Karangpatihan sebagian 

besar merupakan usia produktif.  

c. Kondisi Ekonomi 

Berdasarkan data yang telah diperoleh, secara 

garis besar masyarakat desa Karangpatihan masuk 

dalam golongan masyarakat yang memiliki tingkat 

perekonomian menengah ke bawah. Itu terjadi dari 

ragam profesi yang digeluti masyarakat desa 

Karangpatihan tersebut. Sebagian besar penduduk 

bermata pencaharian sebagai buruh tani, petani dan 

lain- lain. Berikut tabel selengkapnya:  
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No Pekerjaan Jumlah Persentase (%) 

1 Petani 1400 37,88903924 

2 Buruh tani 2150 58,18673884 

3 Peternak 8 0,216508796 

4 Mebel 8 0,216508796 

5 Meracang 27 0,730717185 

6 Pedagang keliling (obrok) 24 0,649526387 

7 Counter 5 0,135317997 

8 Industri tempe 9 0,243572395 

9 Warung kopi 8 0,216508796 

10 Pedagang palawija 14 0,378890392 

11 Pedagang ternak 7 0,189445196 

12 Pengusaha 6 0,162381597 

13 Pegawai Negeri Sipil  24 0,649526387 

14 TNI/POLRI 5 0,135317997 

15 Lain-lain 3695 100 

Gambar 9 Rincian Mata Pencaharian Penduduk Desa 

Karangpatihan 

Sumber: Profil Desa Karangpatihan, 2017 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk bedasarkan matapencaharian di Desa 

Karangpatihan sebagian besar adalah petani dan buruh 

tani. Sedangkan pengusaha merupakan 

matapencaharian minoritas masyarakat Desa 

Karangpatihan. 

d. Kondisi Pendidikan 

Kondisi pendidikan di desa Karangpatihan bisa 

dibilang masih minim dan masih banyak anak yang 

tidak melanjutkan ketingkat sekolah yang lebih tinggi. 

Terbukti dengan data yang penulis peroleh dari kepala 

desa Karangpatihan tersebut, banyak dari penduduk 

desa yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus 
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Sekolah Dasar (SD), bahkan banyak penduduk yang 

menderita keterbelakangan mental. Berikut tabel 

selengkapnya: 

No Keterangan Jumlah Persentase 

(%) 

1 Penduduk tidak tamat SD/MI 276 7,356076759 

2 Penduduk tamat SD/MI 1013 26,9989339 

3 Penduduk tidak tamat SMP/MTs 38 1,012793177 

4 Penduduk tamat SMP/MTs 605 16,12473348 

5 Penduduk tidak tamat SMA/MA 12 0,319829424 

6 Penduduk tamat SMA/MA 308 8,208955224 

7 Penduduk tidak tamat Perguruan 

Tinggi 

1 0,026652452 

8 Penduduk tamat Perguruan Tinggi 72 1,918976546 

9 Penduduk tidak sekolah 1427 38,03304904 

Jumlah 3752 100 

Gambar 10 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa 

Karangpatihan 

Sumber: Profill Desa Karangpatihan, Desember 2017 

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan 

bahwa sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat di 

Desa Karangpatihan merupakan tidak sekolah yaitu 

38,5%. Sedangkan jumlah penduduk lulus perguruan 

tinggi merupakan jumlah tersekcil di Desa 

Karangpatihan yaitu 1,7%.  

Untuk itu kepala desa Karangpatihan bekerja 

bersama TIM perihal beasiswa pendidikan. seperti 

keterangan kepala desa Karangpatihan Bapak Eko 

Mulyadi tentang beasiswa pendidikan bagi masyarakat 

miskin : 

“Kami memiliki beasiswa bagi penduduk 

miskin disini, dapat kami minta dari sekolah-
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sekolah. Mulai dari SD sampai Perguruan 

Tinggi. Karena sekolah yang memberian 

beasiswa kepada masyarakat miskin itu adalah 

bukti kemasyarakatan yang dimiliki oleh 

sekolah tersebut. Sayangnya dari masyarakat 

desa Karangpatihan malu untuk mendaftarkan 

diri kepada kami, sehingga sampai saat ini 

sangat minim yang sekolah hingga perguruan 

tinggi, kebanyakan setelah sekolah menengah 

atas (SMA), mereka lebih memilih untuk 

kerja.”7 

Dari keterangan diatas nampak jelas bahwa 

kepala desa telah mengusahakan pendidikan bagi 

masyarakat miskin di desa Karangpatihan. Namun 

belum dibarengi oleh masyarakat miskin di desa 

tersebut. Masyarakat lebih memilih untuk bekerja 

diluar negri (TKI) dan kerja di luar daerah.  

e. Sosial Keagamaan 

Masyarakat desa Karangpatihan 99,98 % 

penduduknya beragama Islam, oleh karena itu tidak 

ada tempat ibadah selain masjid dan musholla. 

Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat 

berupa jam‟iyah tahlil putra dan jam‟iyah tahlil pada 

tiap-tiap RW, yang biasanya dilaksanakan setiap satu 

minggu sekali. Belum lagi jika ada acara tasyakuran 

hari besar Islam, tasyakuran orang melahirkan, 

pernikahan, bahkan tasyakuran orang meninggal. 

Kegiatan sosial keagamaan ini dilaksanakan dengan 

salah satu tujuannya adalah untuk mengakrabkan 

hubungan antar tetangga atau kerabat supaya hubungan 

silaturahmi semakin terjaga 

f. Potensi Wisata 

Desa Karangpatihan menyimpan berbagai 

potensi wisata yang dimiliki antara lain wisata alam, 

                                                             
7
Wawancara dengan Eko Mulyadi di Karangpatihan, tanggal 16 

November 2017. 
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wisata seni, budaya maupun wisata religi. Hal tersebut 

perlu dikembangkan lebih luas sehingga memiliki 

dampak ekonomi seperti mensejahterakan masyarakat, 

khususnya desa Karangpatihan. Keindahan alam desa 

Karangpatihan beserta objek lainnya merupakan 

potensi wisata yang membuat desa Karangpatihan 

menjadi daya tarik yang menarik bagi orang piknik. 

Potensi desa Karangpatihan Balong Ponorogo sangat 

beragam dan klasifikasikan sebagai berikut ini:8 

1) Seni dan Budaya 

Kerukunan masyarakat desa karangpatihan 

sebagai modal penting dalam membangun kultur 

masyarakat yang dinamis khususnya dalam 

berolah seni. Di desa Karangpatihan terdapat 

beberapa kesenian yang tumbuh dan berkembang 

sebagai modal wisata: Kesenian Reyog sebagai 

ikon Ponorogo maka keberadaanya mengalami 

perkembangan yang pesat tumbuh dan kembang di 

seluruh desa di Ponorogo. Bahkan tidak jarang 

satu desa memiliki beberapa paguyuban Reyog. 

Selain itu, Kesenian gajah-gajahan juga terdapat di 

desa Karangpatihan, kesenian ini merupakan 

media infromasi kepada masyarakat yang dalam 

pelaksanaannya seringkali menginformasikan 

tentang kegiatan atau hajatan masyarakat. 

Kesenian ini juga terdapat di desa Karangpatihan.9 

2) Wisata Alam 

Desa Karangpatihan yang lokasinya berada 

di lereng pegunungan memiliki modal besar 

sebagai wisata alam. Wisata alam yang terdapat di 

desa karangpatihan antara lain: Air Terjun 

                                                             
8
Alip Sugianto, “Kajian Potensi Desa Wisata Sebagai Peningkatan 

Ekonomi Masyarakat Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Ponorogo”, 

Ekuilibrium, Vol. 14, No. 1, (Maret 2016), hlm, 58.   
9
Ibid, hlm, 59. 
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Dongmimang atau yang lebih dikenal dngan 

sebutan air terjun Kedung Mimang lokasinya 

berada diantara dua gunung yaitu Rimbung dan 

gunung Rajek Wesi. Air terjun ini memiliki 

ketinggian kurang lebih 15 meter dengan 

lingkungan udara yang sejuk dan kondisi masih 

alami. Mitos yang dibangun di air terjun ini konon 

air terjun ini bisa membuat awet muda. Maka, 

tidak heran air terjun ini ramai dikunjungi 

pengunjung.10 

Di desa Karang Patihan juga terdapat goa 

yang bernama selo jolo tundho. Goa tersebut 

memiliki pola yang sangat bagus khususnya 

batuan goa terkesan unik dan antik berbeda 

dengan bebatuan di sekitar goa, goa ini memiliki 

lokasi yang menarik diatas perbukitan memiliki 

view yang indah.11 Selanjutnya, wisata alam 

puncak gunung beruk. Puncak gunung beruk mirip 

dengan wisata alam Kalibiru Yogyakarta, akan 

tetapi wisata gunung beruk relatif lebih alami.  

Puncak Gunung Beruk lokasinya yang 

berada di tengah perbukitan pegunungan memiliki 

pemandangan yang sangat menarik. Diatas puncak 

gunung beruk pengunjung disuguhi pesona 

pemandangan desa yang asri, selain itu di lokasi 

ini juga tersedia photo zone, arena out bond 

sehingga sangat menunjang sebagai sarana 

rekreasi.12 Pembangunan pariwisata di desa 

Karangpatihan swadaya masyarakat. Awalnya 

                                                             
10

Alip Sugianto, Eksotika Pariwisata Ponorogo, (Yogyakarta: Samudra 

Biru, 2015), hlm, 90. 
11

Alip Sugianto, Kajian......., hlm, 60.  
12

Abdul Jalil, “Gunung Beruk Tawarkan Sensasi 750 Mpdl”, dikutip dari 

http://m.madiunpos.com/2016/05/30/wisata-ponorogo-gunung-beruk-tawarkan-

sensasi-750-mdpl-723944/, diakses pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 jam 
09.14. 

http://m.madiunpos.com/2016/05/30/wisata-ponorogo-gunung-beruk-tawarkan-sensasi-750-mdpl-723944/
http://m.madiunpos.com/2016/05/30/wisata-ponorogo-gunung-beruk-tawarkan-sensasi-750-mdpl-723944/
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karangtaruna dengan warga. Lalu ketika sudah 

dibuka barulah desa dapat pemasukan dari tempat 

wisata tersebut. 

3) Wisata Edukasi dan Ekologi 

Desa Karang Patihan juga memiliki wisata 

edukasi berbasis ekologi, yaitu perkebunan dan 

pertanian. Kedua sektor tersebut menunjang bagi 

pengunjung yang ingin belajar dengan alam 

sehingga diharapkan dapat membentuk jiwa 

kemandirian. Wisata ekologi ini juga sering di 

kunjungi oleh sekolah-sekolah yang belajar 

dengan alam sekitar. 

Rumah Harapan yang telah terbentuk juga 

menjadi edukasi bagi seluruh pendatang. Melihat 

pemberdayaan langsung secara terstruktur. 

Masyarakat idiot  dapat merajut keset dan 

membatik. Sesuai dengan penuturan Eko Mulyadi 

sebagai berikut: 

“Wisata Edukasi kita juga punya, rumah 

harapan kan juga menjadi wisata edukasi, 

orang rombongan datang kesini, melihat 

orang tuna grahita berkarya, menjadi satu 

wisata edukasi. Lalu muncul sebuah spirit 

yang seperti ini lo bisa, apa lagi kita. Ada 

sosialnya yang kita tawarkan. Ada kolam-

kolam ikan mereka belajar dari sana. Kita 

punya kebun bibit, anak-anak belajar 

membibit disitu.”13 

Desa Karangpatihan melalui Kepala Desanya 

menggagas stategi media sosiial yang sangat gencar 

saat ini. Gambaran strategi melalui media sosial yang 

dimiliki untuk pengambangan daya tarik wisata 

                                                             
13

Wawancara dengan Eko Mulyadi di Karangpatihan, tanggal 16 
November 2017. 
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misalnya dan mengekspos eksistensi serta kegiatan di 

Desa Karangpatihan yaitu melalui website meskipun 

belum maksimal ada di www.karangpatihan.desa.id. 

Maka disana akan muncul profil desa, kegiatan desa, 

potensi desa yang bisa dikenal semua orang.  

2. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 13 Pasal 4 Tahun 2009 Bagi Masyarakat Idiot Desa 

Karangpatihan 

Dari banyak pola pengentasan kemiskinan bagi 

masyarakat miskin adalah dengan program yang bersifat 

komprehensif yang memadukan antara program pelatihan, 

bantuan modal, pendampingan, monitoring, dan pemasaran 

hasil. Pola ini dipilih dengan pertimbangan beberapa pola 

pengentasan kemiskinan yang bersifat parsial ternyata tidak 

membuahkan hasil yang menggembirakan. Adapun pola 

pengentasan kemiskinan yang ditawarkan untuk kelompok 

dewasa adalah:14 

a. Pemberian pelatihan keterampilan ekonomi produktif.  

b. Pemberian bantuan modal.  

c. Pendampingan. Beberapa program penanggulangan 

kemiskinan yang diluncurkan tanpa pendampingan 

lebih banyak mengalami kegagalan dari pada 

keberhasilan.  

d. Pemasaran hasil. Berbagai program pengentasan 

kemiskinan yang menghasilkan produk barang yang 

bisa dijual banyak yang mengalami kegagalan apabila 

tidak disertai dengan bantuan pemasaran hasil.  

e. Mentoring dan evaluasi. Pengalaman empiris beberapa 

program pengentasan kemiskinan apalagi yang 

berkaitan dengan bantuan dana hibah atau dana 

                                                             
14

Zulifah Chikmawati, “Usaha Penanggulangan Kemiskinan Kemiskinan 
di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur”, makalah disampaikan pada semianar 

Dinamika Global: Rebranding Keunggulan Kompetitif Berbasis Kearifan Lokal, 

diselenggarakan oleh Gedung Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Jember, Jember, 17 Desember 2016, hlm, 592. 

http://www.karangpatihan.desa.id/
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bergulir biasanya mengalami kemacetan atau 

penyalahgunaan apabila tidak dilakukan monitoring 

dan evaluasi.  

Selanjutnya beberapa program atau kegiatan yang 

dibuat oleh Pemerintah Desa Karangpatihan: 

a. Program Berbasis Kepada Bantuan dan Perlindungan 

Sosial Bagi Masyarakat Idiot Desa Karangpatihan 

Program penanggulangan kemiskinan berbasis 

bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk 

melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban 

hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat 

miskin.15 Hal ini selaras dengan informasi dari Eko 

Mulyadi sebagai Kepala Desa Karangpatihan dengan 

penuturannya sebagai berikut: 

“..Pada prinsipnya seluruh program pemerintah 

pusat bagi warga miskin mereka dapat. 

Contohnya seperti kunjungan pak Jokowi di 

2016, bantuan bersama kementrian kesehatan, 

berupa makanan pendamping untuk ibu-ibu 

hamil, bantuan konsumtif. Kalau dari 

pemerintah: banyak, keluarga harapan, kartu 

indinesia sehat, sembako, raskin dll, untuk 

masyarakat masuk miskin dan kategori tuna 

grahita masuk didalam keluarga miskin 

tersebut...”16 

Selanjutnya karakteristik program pada 

kelompok program penanggulangan kemiskinan 

berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah 

meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, 

sanitasi, dan air bersih. Ciri lain dari kelompok 

program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan 

                                                             
15

Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas 
kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak 

atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. 
16

Wawancara dengan Eko Mulyadi di Karangpatihan, tanggal 16 
November 2017. 
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yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan 

langsung oleh masyarakat miskin. 

Selanjutnya Paimin juga menambahkan terkait 

dengan program penanggulangan kemiskinan dengan 

penuturannya sebagai berikut: 

“...Bantuan langsung pertama yaitu 43 rumah, 

itu dari proposal presiden langsung, jadi yang 

datang untuk meninjau itu langsung dari pusat. 

Itu tahun 2008 kebawah masih seperti orang 

primitif sekali. Kemudian pakde Karwo ke sini 

langsung di bangun infrastruktur jalan 5 km. 

Dari depan sampai gunung beruk. Itu hanya 

satu kegiatan saja. Atas mandatnya Jakarta 

lewat pak Karwo. Kemudian KKN mahasiswa 

UGM dan yang lainnya, ada banyak program 

dari mereka, sebagai contoh pelatihan 

komputer. Pelatihan mereka dirumah ini mas, 

paling gak orang desa tahu komputer. Satu 

murid gurunya 2, satu dipapan tulis, satu 

didepan komputernya...”17 

Terkait pelaksanaan program penanggulangan 

kemiskinan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

sebagai lembaga negara yang bertugas untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 

negara, akan mengarahkan pemeriksaan mengikuti arah 

pembangunan pemerintah.18 Guna memperkuat 

program-program pengentasan kemiskinan tersebut, 

                                                             
17

Wawancara dengan Paimin di Karangpatihan, tanggal 19 Januari 2018. 
18

Terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bertugas untuk 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, akan mengarahkan 
pemeriksaan mengikuti arah pembangunan pemerintah. Hal ini sebagaimana 

diungkapkan oleh Wahyu Priyono, Kepala Bagian Layanan Informasi dan Publikasi 

BPK. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan 
Kemiskinan, Pasal 22. 
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Pemerintah juga mendorong kebijakan kemiskinan 

terkait revolusi mental diantaranya melalui: 

1) Redesign program yang memungkinkan perubahan 

mindset masyarakat miskin menjadi produktif, 

mandiri, dan bermartabat, 

2) Mengaitkan program sosial yang mendorong 

masyarakat miskin peduli dengan kesehatan, 

pendidikan, dan keluarga berencana, serta. 

3) Mempromosikan solidaritas sosial di masyarakat. 

b. Program Berbasis Kepada Pemberdayaan Masyarakat 

Bagi Masyarakat Idiot Desa Karangpatihan 

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak 

cukup hanya dengan memberikan bantuan secara 

langsung pada masyarakat miskin karena penyebab 

kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek 

yang bersifat konsumtif semata, akan tetapi juga karena 

kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki 

kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan 

pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin 

dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan 

potensi dan sumberdaya yang dimilikinya. 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk 

menciptakan lalu meningkatkan kapasitas masyarakat, 

baik secara individu maupun kelompok, dalam 

memecahkan berbagai persoalan terkait upaya 

meningkatkan kualitas hidup, kemandirian dan 

kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat 

memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari 

perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak 

untuk memberikan kesempatan dan menjamin 

keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.19 

                                                             
19

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki 

stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki tata pemerintahan daerah 

dan mencipmenciptakan aset untuk kelompok miskin. Program-program 
penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis 
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Seluruh pemberdayaan di Desa Karangpatihan 

bagi tuna grahit disemua bidang. Namun 

pemberdayaan tersebut lebih di utamakan pada 

pemberdayaan mental dan pemberdayaan kerajinan. Ini 

sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Paimin: 

“Ada dengan pelatihan-pelatihan, seperti bikin 

keset, bikin tasbeh, bikin anyaman, pembuatan 

lampion, termasuk batik dll. Malah kalau ayam 

itu ketika mas Lurah masih menjabat ketua 

pokmas (sebelum menjadi Lurah). Walaupun 

jalannya tersendat-sendat untuk komunikasi, 

mereka (tuna grahita) itukan agak sulit. Dulu 

itu mereka sangat berkebutuhan dengan orang, 

kalau sekarang bisa membuat kerajinan, 

akhirnya dapat penghasilan, baik 

pembuataannya di rumah mapun di 

Krangpatiahn Bangkit, dapat selisih berapa, itu 

untuk beli beras keluarga.”20 

Selanjutnya Eko Mulyadi juga menambahkan 

terkait dengan program penanggulangan kemiskinan 

dengan penuturannya sebagai berikut: 

“...kalau program pemberdayaan masyarakat 

80% swadaya. Pemberdayaan kita disegala 

bidang, terutama dibidang ekonomi, khususnya 

yang tuna grahita, di ajari macam-macam itu, 

akhirnya karena swadaya ini berjalan, maka 

ketika minta bantuan kepada pemerintah 

diberikan. Ada beberapa program dari 

pemerintah kabupaten: program feminisme, itu 

untuk janda-janda miskin, dan juga dapat 

                                                                                                                                       
pemberdayaan masyarakat dicirikan dengan: a) menggunakan pendekatan 
partisipasi masyarakat; b) melakukan penguatan kapasitas kelembagaan 

masyarakat; dan c) kegiatan program dilaksanakan secara swakelola oleh 

masyarakat. www.tnp2k.go.id. 
20

Wawancara dengan Paimin di Karangpatihan, tanggal 19 Januari 2018. 
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kambing baik tuna grahita dan warga miskin, 

ada kolam lele untuk warga tuna grahita...”21 

Selanjutnya Paimin juga menambahkan terkait 

dengan program penanggulangan kemiskinan dengan 

penuturannya sebagai berikut: 

“BBRSBG22 Temanggung melatih kami, 1 

kader memiliki 4 murid (tuna grahita), terutama 

yang dibina itu oarangtuanya, diseleksi, 

pelatihannya mulai cara mandi, dll. Sebenarnya 

sudah bisa mandi, tapikan mandinya secara 

tradisional, sama seperti minum pakai air 

mineral, mereka juga perlu diajarkan minum air 

mineral yang botol, waktu itu masih awal 

sekali, dari nol, kalau sekarang sangat lumayan. 

Kebutuhan hari-hari dulu dilengkapi lalu 

kebutuhan lain..”23 

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan 

orang, seperti yang dijelaskan oleh Edi Suharto, 

mereka termasuk dalam kelompok rentan dan lemah 

sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan 

dalam:24 

1) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka 

memiliki kebebasan. 

2) Menjangkau sumber-sumber produktif yang 

memungkinkan mereka dapat meningkatkan 

pendapatannya dan memperoleh barang-barang 

dan jasa-jasa yang mereka perlukan. 

                                                             
21

Wawancara dengan Eko Mulyadi di Karangpatihan, tanggal 16 

November 2017. 
22

Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita adalah salah satu balai yang 

memberikan layanan bimbingan sosial, mental dan keterampilan fisik kepada 

penyandang tunagrahita.  
23

Wawancara dengan Paimin di di Karangpatihan, tanggal 19 Januari 

2018. 
24

Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, 
(Bandung: Aditama, 2006), hlm, 65. 



123 
 

3) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan 

keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.  

Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah 

proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan 

adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat 

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat, termasuk individu-individu yang 

mengalami masalah kemiskinan. Keberhasilan 

pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari 

keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan 

ekonomi, kemampuan mengakses manfaat 

kesejahteraan, dan kemampuan kultural. 

c. Program Berbasis Kepada Pemberdayaan Usaha 

Ekonomi Mikro dan Kecil 

Pada 2013 masyarakat tuna grahita kampung 

idiot desa Karangpatihan mendapatkan pelatihan untuk 

meningkatkan taraf hidup. Ada beberapa konsep 

pendapatan ekonomi yang telah berlaku. Mulai dari 

pendapatan harian, lalu bulanan, kemudian triwulanan 

dan tahunan. Untuk pendapatan harian masyarakat 

kampung idiot diajari kerajinan keset. Untuk biaya 

produksi yang mereka ciptakan adalah Rp. 7000. Hasil 

dari keset dapat dibelikan ½ kg beras. Dan kemampuan 

mereka beragam, tergantung mood serta perkembangan 

keahlian motorik. Hal ini selaras dengan informasi dari 

Eko Mulyadi sebagai Kepala Desa Karangpatihan 

dengan penuturannya sebagai berikut: 

“...pendapatan hariaan: mereka kita ajari 

kerajinan salah satu contoh bikin keset, itu yang 

sudah jalan sekarang. Mereka kalau bikin keset 

kita upah atau bagi hasil dan untuk biaya 

produksi Rp. 7000. Artinya untuk tunagrahita 

itu kalau dulu makan harus menungu 

pemberian orang, kalau sekarang cukup dengan 

membuat keset, 7000 bisa buat beli beras ½ kg, 
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toh hidupnya paling sendiri, dan yang 

berkeluarga hanya beberapa. Untuk yang sudah 

pintar mereka dapat menghasilkan 1-4 keset 

perhari. Sedangkan yang tidak pintar 1 bulan 

baru 1 keset yang jadi. Adalagi 1 minggu 2 

keset atau 1 minggu 1, ya macam-macam. 

Tergantung mood mereka. Mengajari mereka 

kan tidak seperti yang dibayangkan tergantung 

mood. Ketika stok melimpah dirumah mereka 

nyantai. Ngapain mereka harus nambah keset 

lagi. Begitu mereka butuh uang, nah mereka 

kerja lagi” 

 

Selanjutnya pendapatan bulanan bagi tuna 

grahita dengan merawat indukan ayam. Pemeliharaan 

ayam tersebut liar. Namun dari instirng ayam akan 

kembali ke kandang pemiliknya. Hal ini selaras dengan 

informasi dari Eko Mulyadi sebagai Kepala Desa 

Karangpatihan dengan penuturannya sebagai berikut: 

“....dengan kita sebar kemereka 10 ekor induk 

ayam. Mereka pelihara namun liar dan namun 

kalau ayam liar itu kan bisa balik ke kandang 

lagi. Dari ayam yang meraka jaga itu ada 

telurnya, telur itu dibawa ke toko untuk 

ditukarkan garam, lombok, dll. Kemudian ayam 

tersebut beranak-pinak kalau sudah besar 

dijual.,,” 

Kemudian pendapatan triwulan bagi tuna 

grahita dengan ternak lele. Kebanyakan dari program 

penanggulangan kemiskinan diinisiatori oleh Kepala 

Desa. Kepala Desa dan TIM membuat proposal serta 

mengajukan kepada instansi kepemerintahan. Donasi 

tersebut untuk peruntukan kolam, lele dan pakan. 

Setelah hampir 3 bulan dipanen. Margin dari hasil 

penjualan akan dibelikan benih kembali. Hal ini selaras 

dengan informasi dari Eko Mulyadi sebagai Kepala 
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Desa Karangpatihan dengan penuturannya sebagai 

berikut: 

“...Awalnya hampir setiap rumah kita kasih 

lele, kita bantu kolam gratis dan pakannya. 

Mereka pelihara nanti kalau sudah besar dijual, 

hasilnya buat beli benih lagi dan pakan, kalau 

ada sisa buat keuntungan dan pendapatan. 

Cuman karena lele tidak mudah dan sekarang 

lagi kemarau kita lagi off. Karena kesulitan 

air...”25 

Kemudian program penanggulangan 

kemiskinan khusus guna grahita berbasis 

pemberdayaan dan usaha ekonomi mikro dan kecil 

sebagai pendapatan tahunan ialah memelihara 

kambing. Program tersebut dapat dimaksimalkan oleh 

masyarakat tuna grahita sebagai program yang baik. 

Hal ini selaras dengan informasi dari Eko Mulyadi 

sebagai Kepala Desa Karangpatihan dengan 

penuturannya sebagai berikut: “..tahunannya kambing. 

Dibantu satu indukan. Dipelihara kalau sudah besar 

dijual. Untuk kebutuhan tahunan mereka pakai dari 

jualan kambing tersebut. Ini termasuk produktif..”26. 

Maka dari itu, pada tahun 2010 dikeluarkan 

Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:27 

1) Kelompok program bantuan sosial terpadu 

berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan 

pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, 

dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin 

2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan 

                                                             
25

Wawancara dengan Eko Mulyadi di Karangpatihan, tanggal 16 

November 2017 
26

Wawancara dengan Eko Mulyadi di Karangpatihan, tanggal 16 

November 2017. 
27

Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 
penanggulangan kemiskinan 
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untuk mengembangkan potensi dan memperkuat 

kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk 

terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada 

prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat 

3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan 

kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan 

penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala 

mikro dan kecil. 

4) Program-program lainnya yang baik secara 

langsung ataupun tidak langsung dapat 

meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat miskin. 

Program penanggulangan kemiskinan berbasis 

pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program 

yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan 

ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. 

Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan 

akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk 

dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. 

Kepala Desa Karangpatihan mengoptimalkan 

seluruh elemen masyarakat yang ada. Baik dari 

pemerintah desa maupun karangtaruna sampai rt/rw. 

Sesuai dengan keterangan Eko Mulyadi sebagai 

berikut: 

“Saya dulu sendirian, malah sampai sekarang 

kawan-kawan itu eksekutor, dari omset 

mencari-cari modal, itu saya semua. Bayangkan 

bangun rumah harapan itu, tanahnya punya 

bapak, saya beli rumah itu ketika ada orang jual 

rumah, kebetulan saya ada rezeki saya beli, dan 

saya pusing juga, batu bata dari mana, nah 

alhamdulillah teman-teman yang kaya-kaya 

disana ikut bantu, dia kasih semennya, ada 

yang batu batanya, ada yang besinya, dan 
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masyarakat sekitar tenaga kerjanya, nah jadilah 

rumah harapan seperti itu, terus kemarin kurang 

teras, alhamdulilah ada alumni dari surabaya 

lah, pas main kesini nyumbang 5 juta, ada lagi 

ikatan apalah nyumbang listriknya, ada saja. 

Kebetulan saya berjejaring.”28 

Pada dasarnya karakteristik program pada 

kelompok program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah: 

1) Memberikan bantuan modal atau pembiayaan 

dalam skala mikro. Kelompok program ini 

merupakan pengembangan dari kelompok program 

berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih 

mandiri, dalam pengertian bahwa pemerintah 

memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro 

dan kecil untuk mendapatkan kemudahan 

tambahan modal melalui lembaga keuangan/ 

perbankan yang dijamin oleh Pemerintah.  

2) Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada 

pasar. Memberikan akses yang luas dalam 

berusaha serta melakukan penetrasi dan perluasan 

pasar, baik untuk tingkat domestik maupun 

internasional, terhadap produk-produk yang 

dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses yang 

dimaksud dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan 

dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi 

juga kemudahan dalam berusaha. 

3) Meningkatkan keterampilan dan manajemen 

usaha. Memberikan pelatihan dan pendampingan 

untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen 

berusaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan 

mikro.  
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d. Peran Pemerintah dan Swasta pada Kampung Idiot 

Karangpatihan 

Pada prinsipnya Desa Karangpatihan adalah 

Desa Mandiri akan keberlangsungkan program 

penanggulangan kemiskinan. Tapi Kampung Idiot 

tentunya ada beberapa bantuan dan adanya peran 

pemerintah serta swasta baik berupa pemberdayaan 

maupun suplayer dalam kebutuhan sandang dan 

pangan dan perlengkapan secara langsung yang 

berguna untuk menjaga dan mengembangkan eksistensi 

baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. 

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan, segala 

penggerak, pendampingan, pemantauan, pengelolaan 

serta pengembangan merupakan dari warga masyarakat 

dan lembaga-lembaga pemerintah seperti Perangkat 

Desa di Karangpatihan itu sendiri.  

Peran donatur baik dari pemerintah maupun 

swasta hanya penyedia pendanaan untuk menunjang 

program kegiatan pemberdayaan namun untuk segala 

aplikatif dan implementasinya digerakkan oleh 

pemerintah desa dan masyarakat setempat. Banyak 

program dan kegiatan sebagai penunjang dan 

pengembangan yang tentunya untuk mendukung 

Praktik Strategi Kelangsungan Hidup keluarga 

disabilitas intelektual di Kampung Tunagrahita. Hal ini 

selaras dengan informasi dari Eko Mulyadi sebagai 

Kepala Desa Karangpatihan dengan penuturannya 

sebagai berikut: 

“Banyak kegiatan seperti kerajinan keset 

misalnya meskipun hanya kerjaan sampingan 

dan tidak tentu tapi kalau ada bahan dan 

mereka mau ya jalan. Kemudian dengan ayam 

kampung dan lele yang menjadi pokok disini, 

kalau lele saat ini belum ngisi kita nunggu bibit 

sebentar lagi bibit datang kita isi lagi ini baru 

ngisi kolam 2 besar baru selesai diisi, kaya 
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punya pak samuji termasuk kolam-kolam 

tunagrahita yang masih ada isinya, yang 

kosongkosong kita nanti isi lagi kalo bibit 

datang. Dana ini dari donatur dan dari desa 

yang merupakan usaha kita dan juga dari 

pemerintah. Ternak lele kan 3 bulan jadi 

minimal kalau mereka sudah beternak lele dan 

berhasil itu mereka punya pendapatan setiap 3 

bulan, sama dengan kambing. Semua itu tak 

serahkan sama mereka nyoh wedus openono 

sampe apik kalau sudah besar silahkan di dol 

pek ken dewe, cuma ada panitia tersendiri yang 

mendampingi. Kalau masalah infrastruktur, dari 

pembangunan kalo fisik kita luar biasa bangun 

irigasi, empung untuk cadangan air, sumur 

resapan kita bangun banyak sekali, jalan, 

jembatan”29 

Selanjutnya Eko Mulyadi juga menambahkan 

terkait dengan program kegiatan dengan penuturannya 

sebagai berikut: 

“Padat karya juga rata-rata pekerjakan 

masyrakat, bambangunan segala macam itu 

dikerjakan oleh masyarakat setempat karena 

merupakan upaya penyerapan tenaga kerja 

masyarakat sekitar, dengan infrastruktur yang 

bagus secara transportasi jadi lancar. Mereka 

yang menganggur ya paling tidak ada pekerjaan 

sehingga ada pemasukan untuk kebutuhan”30 

Selanjutnya Eko Mulyadi menambahkan 

terkait pemberdayaan dengan informasinya sebagai 

berikut: 

“Kalau pemberdayaan terserah keaktifan 

pemudan dan perangkat desa terkait, kalau di 

Desa Karangpatihan kita kasih kolam gratis, 

lele dan pakan pertama gratis. Kita dari BI 
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menyediakan dana sesuai kebutuhan untuk 

peralatan dan perlengkapan agar mereka bisa 

mandiri dan berkembang. Silahkan dipelihara 

lha nanti begitu panen hasil panen dikelola 

kelompok masyarakat artinya pemanenan 

mereka dikurangi dengan jumlah modal yang 

dipakai terutama bibit dan pakan dan 

selebihnya menjadi hak milik untuk mereka. 

Dana pokok mereka dari lele kemudian itu 

dibelikan lagi pakan dan benih. Kalo hasil 

bagus, ada sisa jadi sebagai keuntungan kalo 

hasilnya sedikit tidak ada keuntungan jadi 

mereka dajari mandiri cuma ada kelompok 

ormas yang mendampingi dari masyarakat 

Desa Karangpatihan”31 

Keterkaitannya dengan peran pemerintah dan 

swasta berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan 

adanya keaktifan pihak terkait dengan berbagai 

program kegiatan serta strategi dalam pencapaiannya. 

Salah satunya yaitu program pemberdayaan ternak 

yang menjadi pokok di Kampung Tunagrahita baik lele 

maupun ayam didukung dengan adanya kandang ayam 

induk dan kolam lele induk merupakan lokasi dimana 

penampungan bibit maupun hasil panen untuk 

mempemudah penjualan baik hasil panen maupun bibit 

untuk dipasarkan oleh pihak pengelola. Hal tersebut 

merupakan penunjang perkembangan para aktor dalam 

ranah peternakan. Terkait dengan pendanaan ada dua 

yaitu dana dari donatur dan dana pribadi masyarakat 

setempat serta dari tim program pemberdaya.  

Dengan adanya pemberdayaan ternak lele 

misalnya, setidaknya masyarakat tuna garahita 

memiliki pendapatan selama tiga bulan sekali, 

sedangkan ayam selain telurnya dimanfaatkan langsung 
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untuk memenuhi gizi juga bisa dijual suatu saat ayam 

tersebut bertelur. Terlebih dengan adanya program 

yang ditekankan oleh pemerintah desa kepada warga 

yang diwajibkan membeli produk dari warga baik 

ayam, telur, lele maupun hasil pertanian sehingga 

memupuk adanya roda perekonomian pada ranah 

ternak dan pertanian terutama bagi toko-toko dan 

warga masyarakat yang hajatan misalnya karena 

aktivitas hajatan di Desa Karangpatihan tergolong 

banyak dalam durasi per tahunnya akibat banyaknya 

jumlah jiwa sehingga sangat berpengaruh pada 

perputaran roda perekonomian masyarakat. 

Selanjutnya yaitu dalam kaitannya dengan 

infrastruktur. Pembangunan selama periode Eko 

Mulyadi merupakan periode banyak perubahan dalam 

bidang infrastruktur diantaranya irigasi, empung atau 

cadangan air, sumur resapan, jalan dan jembatan. Hal 

tersebut dicanangkan untuk menunjang warga Desa 

Karangpatihan tentunya sangat berpengaruh bagi para 

aktor baik dalam arena peternakan maupun pertanian. 

Terlebih dengan adanya padat karya yang juga rata-rata 

dipekerjakan masyrakat setempat, pembangunan segala 

macam dikerjakan oleh masyarakat setempat karena 

merupakan upaya penyerapan tenaga kerja masyarakat 

sekitar, dengan infrastruktur yang baik secara 

transportasi menjadi lancar. Mereka yang menganggur 

ya paling tidak ada pekerjaan sehingga ada pemasukan 

untuk kebutuhan.  

Terkait dengan pendanaan pemberdayaan di 

Kampun Tunagrahita yaitu dari donatur termasuk CSR 

BI Kediri dan Ponorogo dan juga dari Pemerintah 

Provinsi Jatim. Selain itu juga dari donatur-donatur lain 

yang bergerak dalam mebantu sebako dan 

perlengkapan rumah tangga. Kaitannya dengan 

pembangunan infrastruktur yaitu sebagian besar dari 
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APBD. Bantuan baik berupa uang, barang maupun 

fasilitas merupakan aspek pergerakan untuk 

mempermudah dan mengembangkan aktivitas 

masyarakat yang tentunya berkaitan dengan mata 

pencaharian masyarakat sekitar terutama dalam hal 

peternakan dan pertanian.  

Dari sekian peran pemerintah dan swasta baik 

di dalam Desa Karangpatihan maupun di luar Desa 

karangpatihan merupakan salah satu upaya yang 

berperan penting bagi para masyarakat tuna grahita 

untuk menjaga eksistensi Kampung Tunagrahita dan 

mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 13 

Pasal 4 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 8 

Pasal 17 Tahun 2016 Bagi Masyarakat Idiot Desa 

Karangpatihan. 

B. Pembahasan 

1. Analisis Efektivitas Implementasi Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 4 Tahun 2009 dan 

Undang Undang Nomor 8 Pasal 17 Tahun 2016 Bagi 

Masyarakat Idiot Desa Karangpatihan 

a. Efektivitas Implementasi Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 13 Pasal 4 Tahun 2009 

dan Undang Undang Nomor 8 Pasal 17 Tahun 2016 

Bagi Masyarakat Idiot Desa Karangpatihan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, 

pelaksanaan program Efektivitas Implementasi 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 

Pasal 4 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 8 

Pasal 17 Tahun 2016 Bagi Masyarakat Idiot Desa 

Karangpatihan berdasarkan empat indikator yaitu 1) 

indikator pencapaian tujuan, 2) indikator integrasi, 3) 

indikator adaptasi, dan 4) indikator dampak yang 

ditimbulkan, dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Indikator Pencapaiaan Tujuan 
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Untuk dapat mengukur keberhasilan 

suatu program dapat dilihat dari seberapa jauh 

program itu mencapai tujuannya. Dimana dalam 

penelitian ini yang dimaksud pencapaian tujuan 

adalah seluruh program penanggulangan 

kemiskianan berdasarkan Peraturan Presiden  

Nomor 13 Pasal 4 Tahun 2009 dan Undang 

Undang Nomor 8 Pasal 17 Tahun 2016 bagi 

masyarakat Idiot Desa Karangpatihan adalah 

dapat membuat para tuna grahita mandiri dan 

tidak berpangkutangan kepada belaskasih orang 

lain. 

Hal ini sejalan dengan apa yang 

disampaikan oleh Eko Mulyadi terkait hal 

tersebut sebagamana berikut: 

“Kalau kita bicara target, untuk ukuran 

kami ini masih perjalanan panjang, 

cumankan kadang yang menilai orang 

lain ya, saya gak bisa tau penilaan 

mereka seperti apa?, tetapi targer 

sederhana memebuat meraka mandiri itu 

sudah, kalau dulu meraka makan saja 

bergantung kepada orang lain, kalau gak 

gitu makanan mereka gak layak lah, 

sekarangkan dengan mereka 

diberdayakan macam-mcam minimal 

mereka bisa beli beras sendiri. Kalau 

targetnya membuat mereka mandiri 

seperti orang normal ya belum. Karena 

kan bicara mandirikan bias. Mandiri yang 

seperti apa?, kalau mandiri untuk 

memenuhi tatanan kebutuhan pribadi 

sudah, kalau mandiri seperti orang lain, 

bisa beli motor dan lain-lain belum.”32 
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Kepala Desa Karangpatihan 

menanamkan kepada warganya jiwa sosial yang 

tinggi. Perwujudan dari itu adalah swadaya 

masyarakat desa tersebut. Nampak jelas pada 

awal pembentukkan serta gerakan swadaya yang 

sama sekali tidak terkait oleh pemerintah dan 

swasta. Bukan hanya karena mereka warga desa, 

sehingga mereka masih erat persaudaraannya, 

guyub rukun, gotong royong, namun Kepala 

Desa dapat mendoktrin kepada seluruh rakyatnya 

disetiap kegiatan desa. Sehingga seluruh tujuan 

kemandirian desa dapat tercapai dari seluruh 

program penanggulangan kemiskinan.  

Kemudian dengan peningkatan 

pendapatan masyarakat tuna grahita, 

memungkinkan mereka untuk dapat memenuhi 

kebutuhan dasar seperti halnya akses terhadap 

hidup layak. Pendapatan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah hasil yang diperoleh 

individu berupa uang dari usaha produktif yang 

dilakukan. 

2) Indikator Integrasi 

Integrasi merupakan pengukuran 

terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi 

untuk mengadakan sosialisasi dan komunikasi 

dengan berbagai macam organisasi lainnya. 

Dalam penelitian ini integrasi yang dimaksud 

mengenai tim sosialisasi yang mampu 

menjelaskan dengan baik mengenai program 

penaggulangan kemiskinan berdasarkan 

Peraturan Presiden  Nomor 13 Pasal 4 Tahun 

2009 dan Undang Undang Nomor 8 Pasal 17 

Tahun 2016 bagi masyarakat Idiot Desa 

Karangpatihan adalah terbentuknya BPK sebagai 
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Pusat Latihan Kerja dan Rumah Harapan 

Karangpatihan Bangkit. 

Kepala desa sebagai inisiator sedangkan 

karangtaruna sebagai eksekutor. Komunikasi 

terjalin sangat baik. Seluruh program 

penanggulangan kemiskinan diberikan 

penanggungjawab serta dikontrol terus menerus 

oleh kepala desa. Ini sejalan dengan apa yang 

disampaikan oleh Eko Mulyadi sebagaimana 

berikut: 

“..pemberdayaan inisiatornya saya, jauh 

sebelum ada bantuan dari pemerintah, 

sebelum saya kepala desa, kan saya 

sudah melakukan pemberdayaan, saya 

ketua karangtaruna kemudian berafiliasi 

menjadi ketua pokmas karangpatihan 

bangkit, khusus ngurusi itu, sampai 2010 

dan sampai 2013. Karena 2013 saya jadi 

kepala desa. Tapikan saya tidak sendiri, 

saya bersama tim. Dan sekarang saya 

kepala desa, fokusnya hanya pengambil 

inisiator dan kebijakan. Eksekutornya 

kawan-kawan...”33 

Kemudian khususnya dalam penyediaan 

sarana dan prasarana pendukung kegiatan 

penanggulangan yang merata. Disamping itu, 

adanya sistem koordinasi antar kelembagaan 

yang efektif, baik pada skala nasional maupun 

skala lokal atau daerah akan dapat 

mentransformasikan kelompok masyarakat 

miskin tuna grahita di Desa Karangpatihan 

menjadi kelompok masyarakat yang produktif, 
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sehingga kegiatan ekonomi produktif yang 

dijalankan dapat menghasilkan produk yang 

berdaya saing. 

3) Indikator Adaptasi 

Adaptasi adalah kemampuan organisasi  

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Untuk itu digunakan tolak ukur menciptakan 

lapangan pekerjaan. Dalam penelitian ini 

adaptasi adalah seluruh progam penanggulangan 

kemiskinan berdasarkan Peraturan Presiden  

Nomor 13 Pasal 4 Tahun 2009 dan Undang 

Undang Nomor 8 Pasal 17 Tahun 2016 bagi 

masyarakat Idiot Desa Karangpatihan dapat 

memberikan lahan pekerjaan bagi para aktifis. 

Memang, menciptakan lapangan 

pekerjaan meskipun untuk diri kita sendiri adalah 

hal yang tidak mudah. Menjadi misalnya 

wirausaha dan memberikan peluang untuk 

berkembang yang cukup besar. Di sisi lain, 

risikonya juga tidak kecil. Jika menjadi 

wirausaha lebih mudah dari pada menjadi 

pekerja, akan lebih banyak orang yang memilih 

menjadi enterpreneur dari pada menjadi pekerja.  

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan 

oleh Eko Mulyadi terkait menciptakan pelung-

pelung kerja tersebut: 

“..tantangan kita sebagai pemerintah, 

yaitu menciptakan peluang-peluang kerja 

bagi anak-anak aktifis, jadi bagaimana 

anak-anak aktifis ini selain mereka dapat 

pekerjaan, dan juga yang lain-lain. Maka 

ini nanti, karena ranahnya sudah ke 

produksi: keset kain batik ciprat, maka 

ada bagi hasil. Kalau dulu pemberdayaan 

mutlak kemudian ekonomi, sekarang mau 

ke konsep sosial enterprener. Sehingga 
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nanti pelaku pendamping ini dapat duit. 

Contoh batik, ada presentasenya, baik 

pembuatnya, pendamping dll, itu ada. 

Tapikan gak ada artinya. Uang sekecil itu 

buat meraka, kita maksimalkan lah. Dan 

untuk merangsang motorik otak juga 

sudah, dulu mereka gak bisa ngapa-

ngapain, sekarang meraka bisa merajut, 

bikin keset itukan luar biasa susah, lebih 

mudah memelihara lele, ayam, dan 

kambing, masalahnya ini (keset) otak, 

sekarangkan mengembangkan batik, ini 

adalah keberhasilan yang sangat-sangat 

tinggi..”34 

Pada awal 2013 seluruh program 

penentasan kemiskinan berbentuk konsumtif, 

selalu terkendala sumber daya manusia. 

Membentuk kemandirian masyarakat tuna 

grahita sangat sulit. Untuk mendidik orang 

normal saja sangat sulit, apalagi masyarakat tuna 

grahita. Ditambah komunikasi yang sama sekali 

tidak terjalin dengan baik. Oleh karena itu, perlu 

sumber daya manusia yang solid. Saat ini 

problem itu ada titk terang. Dengan 

meningkatnya kesadaran masyarakat Desa 

Karangpatihan. 

4) Indikator Dampak yang Ditimbulkan 

Dampak yang ditimbulkan dengan 

adanya Peraturan Presiden  Nomor 13 Pasal 4 

Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 8 Pasal 

17 Tahun 2016 bagi masyarakat Idiot di Desa 

Karangpatihan dapat merubah pola hidup tuna 

grahita yang sangat tertinggal bahkan primif 

berubah menjadi lebih mandiri. Ditambah lagi 
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dapat merangsang motorik otak mereka. Nampak 

jelas ketika tuna grahita dapat merajut keset serta 

mengkombinasikan warna keset tersebut.  

Ini selaras dengan apa yang disampaikan 

oleh Eko Mulyadi sebagai berikut: 

“..Dampak yang terlihat dari program-

program tersebut belum signifikan kalau 

kita memakai standar yang tinggi, kalau 

standarisasi standar sudah. Karena 

standarnya adalah bagaimana orang yang 

makannya susah, menghidupi dirinya saja 

susah, malah sudah bisa menghidupi 

dirirnya saja sudah bisa, itu yang standar 

sederhana. Kita juga gak bisa 

memberikan standar yang tinggi..”35 

Selanjutanya dampak yang sangat terlihat 

adalah terputusnya rantai idiot di Desa 

Karangpatihan. Semula seluruh bayi warga tuna 

grahita akan idiot. Mulai program 

penanggulangan kemiskinan masuk kepada 

mereka ada perubahan yang sangat signifikan. 

Maka lahirlah bayi-bayi normal untuk generasi 

selanjutnya. Berawal dari pemberdayaan yang 

dilakukan oleh masyarakat desa karangpatihan, 

lalu penyuluhan bantuan susu, kemudian gizi 

mereka terpenuhi. Lahirlah generasi penerus 

yang normal. 

Sejalan dengan apa yang disampaikan 

oleh Eko Mulyadi sebagaimana berikut: 

“..dulu dapat dipastikan tuna grahita 

menikah akan melahirkan bayi idiot. 

Setelah pemberdayaan kita mulai, lalu 

kita kasih bantuan susu bagi ibu-ibu 

hamil, kemudian balitanya kami berikan 
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gizi dari posyandu, ini terbukti dengan 

fakta bahwa tuna grahita yang menikah 

dan gizinya terpenuhi maka lahirnya 

normal...”36 

Dari seluruh indikator yang terbangun 

oleh Desa Karangpatihan dapat dilihat kemajuan 

yang signifikan, baik dari masyarakat yang 

secara swadaya membangun desa, mapun dari 

masayarakat tuna grahita yang telah 

mendapatkan hak-hak dasar mereka sebagai 

warga negara Indonesia. Artinya program 

penanggulangan yang dicanangkan oleh Kepala 

Desa Karangpatihan  yang telah tertera pada 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

13 Pasal 4 Tahun 2009 dan Undang Undang 

Nomor 8 Pasal 17 Tahun 2016 bagi masyarakat 

idiot sangat efektif. 

Tapi kemudian dari bisa dari susut 

pandang lain produktifitas tuna grahita. 

Produktifitas yang telah diselenggarakan oleh 

kepala desa belum sempurna. Tampak jelas dari 

25 tuna grahita yang masuk dalam kategori 

sedang, hanya sebagian kecil dapat 

diproduktifkan. Banyak kendala yang terbangun 

oleh itu semua.  

b. Faktor Pendorong dan Penghambat Efektivitas 

Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 13 Pasal 4 Tahun 2009 dan Undang Undang 

Nomor 8 Pasal 17 Tahun 2016 Bagi Masyarakat Idiot 

Desa Karangpatihan 

Segala bentuk program kegiatan termasuk 

pemberdayaan pada dasarnya tidak sepenuhnya 

berjalan dengan lancar, namun tentunya terdapat 
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kendala-kendala yang dapat menghambat aktivitas 

pemberdayaan baik secara material maupun moral. 

Namun dari hambatan tersebut memacu peran pihak 

terkait untuk melakukan berbagai cara demi 

tercapainya tujan dan harapan masyarakat. Hambatan 

tidak hanya dari masyarakat namun juga dari pihak 

pemberdaya itu sendiri, namun resolusi juga dibentuk 

melalui peran masyarakat serta pihak pemberdaya itu 

sendiri pula. Sehingga dari kedua belah pihak 

memiliki pro kontra yang berbeda-beda namun 

memiliki kebersamaan yang baik sebagai penunjang 

dalam aktivitas pemberdayaan. Hal tersebut 

berdasarkan pernyataan Eko Mulyadi dengan 

penuturannya sebagai berikut: 

“Kalau kaitannya dengan hambatan ya perlu 

adanya ketelatenan dan kesabaran terutama dari 

pihak pendampingan seperti BLK misalnya. 

Strategi lain dengan adanya wisata yang kita 

kembangkan bersama dan media sosial sangat 

berpengaruh karena merupakan strategi ampuh 

untuk mengeskspos keberadaan Desa 

Karangatihan agar semakin mudah mendapatkan 

perhatian dari pemerintah dan masyarakat umum. 

Selain itu juga banyak programprogram yang 

kita tekankan seperti perekrutan tenaga kerja 

padat karya dari masyarakat setempat bukan dari 

luar, pembelian ayam maupun telur diwajibkan 

dari ternak warga setempat khusunya yang 

hajatan atau toko-toko bahkan untuk kebutuhan 

sehari-hari, sampai pada snack dan hasil 

pertanian pun saya tekankan untuk membeli di 

warga setempat agar mereka lebih berkembang 

dan kompak. Kalo musim kemarau mereka 

dirumah gaK ada kegiatan sama sekali, 

pemotongan kayu jaman dulu ketika dulu hutan 

masih rimbun banyak sekali orang ngambil kayu 

di jual sekarang apa yang mau dijual hutannya 
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udah gundul. Penggundulan dulu era saya kelas 1 

SMA tahun 2008 -2009 oleh pemerintah”37 

Kemudian Eko Mulyadi juga menambahkan 

terkait hambatan dengan penuturannya sebagai berikut:  

“Hambatanya dana, kalo SDM kita punya, 

semangat kita punya, kesabaran tim insyaalloh 

sudah terlatih, kalo ga ada dana mau gimana 

coba. Dari sekian konsep dari sekian impian itu 

di dana aja, karena impian kami tinggi tapi ga 

ada anggaran. Kalo ga ada dana ya sabar aja, 

yang bisa bergerak paling kerajinan karena 

bahan-bahan biasanya saya kulak sendiri untuk 

mereka. Kerajinan mereka laku ya saya 

anggarkan untuk membeli bahan, saya beli dari 

pengrajin Rp 7 ribu dan saya jual kisaran Rp 10-

15 ribu, untungnya itu saya pake untuk belikan 

bahan lagi jadi mereka tinggal ngambil bahan 

ditempat saya tanpa bayar. Jadi memang dari 

BLK yang dibentuk sejak 2013-2014 dirumah 

saya ini kita usahakan untuk membantu mereka 

sepenuhnya agar mereka ada pekerjaan 

sampingan agar ada pemasukan. Termasuk 

ternak juga kita perantarai modal dan hasil 

panenan mereka untuk mempermudah pemasaran 

agar mereka ada pendapatan jadi tidak berhenti. 

Strategi kita hanya memanfaatkan media sosial 

dan lobi-lobi saja, terlebih dengan adanya wisata 

kan mereka membantu sekaligus berwisata, kan 

enak. Kalo kendala lain ya tentunya dengan 

adanya program kegiatan, tidak semua orang 

memandang baik dengan kegiatan tersebut, ada 

juga yang punya pandangan program itu hanya 

untuk kepentingan pribadi pengelola lah, sikap 

pesimis ngapain oangorang sudah seperti itu 

diberdayakan, sikap iri, gunjingan itu sudah biasa 

namun kita pada prinsipnya yang penting 

bermanfaat buat mereka, itu aja toh tujuan kita 
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ya menolong kok bukan memanfaatkan mereka 

namun malah membuat mereka bermanfaat 

minimal untuk pribadinya. Kalo kemarau untuk 

ternak saya tekankan untuk berhentikan modal 

mereka karena air berkurang, takutnya mati 

malah habis modalnya, nanti kalau musim hujan 

baru modal mereka untuk dibelikan lagi. Selain 

itu terkait antusias masyarakat itu tergantung 

penggerak yang didepan kalo yang didepan gerak 

mereka gerak kalo yang didepan diam mereka 

diam, namanya orang desa pola pikirnya ya 

tergantung pemimpinnya gimana”38  

Selanjutnya Samuji juga menambahkan terkait 

kendala dalam mencanangkan program kegiatan dengan 

penuturannya sebagai berikut: 

“Banyak program pemberdayaan keluarga 

tunagrahita, seperti ternak lele, ayam dan 

kambing, bantuan-bantuan itu juga kadang 

sebagian mereka gunakan untuk keperluan modal 

pertanian. Namun kalau program seperti BLK 

misalnya, belum bisa mencakup semua 

tunagrahita diseluruh Desa Karangpatihan karena 

aksesibilitasnya berhubung jauh dan luas desa 

karangpatihan dan tidak semua bisa dilatih 

karena susah. Harus penuh dengan ketelatenan 

ada yang satu minggu bisa, ada yang sampai satu 

bulan. Dengan sekian luasnya Desa 

Karangpatihan jiwanya saja mencapai hampir 

enam ribu jiwa. Belum bantuan-bantuan lain 

yang terbatas kadang kan menjadikan iri bagi 

yang tidak mendapatkan, padahal ya sebisa 

mungkin dari kami untuk merata, namun semua 

itu kan proses untuk bersama-sama mendapatkan 

hak yang sama. Dulu ada bantuan Rumah Kasih 
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Sayang ya paling tidak menjadikan mereka 

memiliki rumah yang layak huni”39 

Tambahan lain yaitu informasi dari Eko Mulyadi 

dengan penuturan informasinya sebagai berikut: 

“Peran kita sebagai perangkat desa dan lembaga-

lembaga terkait di desa ini memang saat ini 

semakin berpengaruh terhadap masyarakat 

terutama bagi keluarga tunagrahita. Tapi ya kita 

tidak sendirian, tentunya dengan adanya peran 

masyarakat baik pendampingan maupun 

pengelolaan, paling tidak saling bantu menjaga 

lah sehingga banyak program yang berjalan. 

Masyarakat sini juga termasuk aktif ada program 

arisan, yasinan, ada arisan RT, ada klompok 

masyarakat, tani, gapoktan, banyak kalo bicara 

tentang program ada Karangtaruna itu kegiatan 

yang kita miliki, kalo tuna grahita bernaung di 

BLK karangpatihan yang Pak Samuji, disana ada 

divisinya masing-masing ada peternakan, 

kerajinan. Perannya dibagi-bagi, Pak Nyamut 

sama Pak Mudin yang mengurus kambing, pak 

Paimin yang mengurus perikanan, jadi masing-

masing punya bidang tersendiri sesuai dengan 

pengalaman dan kemampuannya. Dan peran kita 

itu berusaha memang untuk masyarakat dan 

pembagian tersebut agar tidak ada yang merasa 

disisihkan maupun diasingkan. Banyak yang 

dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat 

sama seperti kerja bakti” 

Kendala lain yaitu dengan adanya program kegiatan 

ternyata tidak semua warga masyarakat atau pihak-pihak 

tertentu, Mengurus warga Tunagrahita tidak semudah 

mengurus warga biasa atau normal, harus dengan penuh 

kesabaran, ketelitian terlebih dengan adanya pro dan kontra 

dengan aktivitas kegiatan, bantuan juga menimbulkan sikap 

iri bagi yang berharap namun adanya keterbatasan dana 
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misalnya mau tidak mau masyarakat harus menerima 

namun kesempatan lain merupakan sebuah proses menuju 

keadilan yang ditekankan oleh pihak pemberdaya dengan 

harapan warga masyarakat diusahakan semaksimal 

mungkin yang berhak mendapatkan bantuan atau terlibat 

kegiatan pemberdayaan diusahakan untuk mendapatkan 

bantuan dan pemberdayaan.  

Kendala lain yaitu luasnya Desa Karangpatihan dan 

medan topografi yang perbukitan menjadikan keterbatasan 

dalam akses pemberdayaan namun proses pencapaiannya 

ditunjang dengan pembangunan infrastruktur. Selain itu 

terkait antusias masyarakat tergantung penggerak yang 

didepan kalo yang didepan gerak mereka gerak kalo yang 

didepan diam mereka diam, pola warga sangat tergantung 

dengan kepemimpinan dan gerakan yang dicanangkan oleh 

pihak terkait. Untuk antisipasi kemarau terutama adanya 

ternak warga dengan cara penekanan untuk berhenti karena 

keterbatasan daya air.  

Selain itu dengan program pengaktifan warga untuk 

megikat solidaritas dengan penekanan program arisan, 

yasinan, kelompok masyarakat, Kelompok Tani dan 

sebagainya untuk menyatukan kebersamaan solidaritas 

mastyarakat ditunjang dengan program Karangtaruna 

merupakan kegiatan yang miliki, termasuk BLK yang 

terdapat divisinya masing-masing yaitu peternakan dan 

kerajinan, perannya pun dibagi-bagi, bagian pengurus 

kambing, bagian mengurus perikanan, sehingga masing-

masing memiliki bidang tersendiri sesuai dengan 

pengalaman dan kemampuannya. Peran tersebut utnuk 

masyarakat dan pembagian tersebut agar tidak ada yang 

merasa disisihkan maupun diasingkan. Banyak yang 

dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat sama seperti 

kerja bakti. 
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2. Kesejahteraan Bagi Masyarakat Kampung Idiot Desa 

Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo 

dalam Perspektif Ekonomi Islam 

a. Maslahah Sebagai Kesejahteraan Versi Islam 

Diskursus mengenai kesejahteraan merupakan 

salah satu pembahasan dalam ilmu ekonomi yang telah 

menjadi perhatian bagi seluruh negara di dunia. 

Dengan mengangkat isu kesejahteraan, suatu 

pemerintahan dapat melegitimasi kekuasannya. Ini 

diibaratkan seperti „memberi roti‟ kepada masyarakat, 

agar mereka diam dan tunduk kepada pemerintah.40 

Dalam prakteknya, kesejahteraan kemudian 

ditafsirkan dengan beberapa aspek. Dalam pemahaman 

modern, kesejahteraan tercapai ketika kebutuhan 

ekonomi terpenuhi, terhindar dari kemiskinan, 

terjadinya persamaan dan stabilitas sosial serta 

terwujudnya otonomi.41  

Dalam konteks keindonesiaan, kesejahteraan 

diartikan sebagai tercapainya keadilan dalam tiga 

dimensi, yaitu dimensi keadilan sosial, dimensi 

keadilan ekonomi dan dimensi demokrasi dan 

governance (pemerintahan).42 Dimensi keadilan sosial 

mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keadilan dan 

pemerataan proses distribusi pemenuhan hak-hak dasar 

manusia43, seperti akses untuk berobat, akses kepada 

listrik, lama sekolah, lama harapan hidup dsb.  

Dimensi keadilan ekonomi mencakup ukuran 

keadilan rakyat dalam mendapatkan akses dan asset 
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terhadap sumber daya ekonomi44, seperti kepemilikan 

rumah sendiri, rasio penduduk yang bekerja, rasio 

biaya pendidikan dsb. Dimensi demokrasi dan 

pemerintahan mencakup keterjaminan rakyat 

berpartisipasi dalam keseluruhan proses demokrasi 

secara mandiri dan tanpa diskriminasi.45 Keterjaminan 

tersebut tergambarkan dalam hak-hak politik, akses 

informasi, rasa aman dan kebebasan sipil. Dari 

penjelasan diatas dapat dimengerti bahwa 

kesejahteraan merupakan suatu kondisi di mana 

kebutuhan ekonomi terpenuhi, keadilan sosial tercapai 

dan keamanan jiwa terjamin. 

Al-Qur‟an menerangkan bahwa tujuan dari 

adanya syariah sebagai tuntunan dan jalan hidup di 

dunia adalah untuk memastikan manusia dapat 

mencapai kesejahteraan atau maslahah.Al-Qur‟an 

menerangkan mengenai tujuan ini dalam berbagai ayat. 

Allah SWT menyatakan bahwa Rasul diutus kepada 

seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi seluruh 

alam semesta. Allah tidak menginginkan bagi 

hambanya kesulitan, melainkan kemudahan.46  

Allah senantiasa mempermudah hamba-

hambanya, karena manusia memiliki kelemahan.47 

Allah tidak ingin hambaNya berada dalam kesulitan, 

melainkan hanya untuk mensucikannya dan 

menyempurnakan nikmatNya kepadanya.48 Ayat-ayat 
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di atas menunjukkan bahwa adanya syariah adalah 

benar-benar untuk menjamin kesejahteraan manusia di 

muka bumi ini.49 

Maslahah dalam syariah setidaknya memiliki 

tiga karakteristik utama. Pertama, dalam produk hukum 

syariah, maslahah yang ada tidak hanya terbatas pada 

maslahah dunyawiyyah (kepentingan duniawi) saja, 

melainkan juga kepada maslahah diniyyah 

(kepentingan agama) juga.
50

 Seluruh keputusan hukum 

ada harus bersandarkan pada Al-Qur‟an dan Sunnah 

Nabawiyyah.  

Jika ditemukan pertentangan antara 

kepentingan manusia dengan kepentingan agama, atau 

Al-Qur‟an dan Sunnah, maka apa yang terdapat dalam 

Al-Qur‟an dan Sunnah harus diutamakan. Hal ini 

karena Allah SWT menetapkan segala peraturan 

duniawi yang ada di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah 

untuk kesejahteraan manusia di dunia yang dapat 

menuntun kepada kesejahteraan di akhirat kelak.
51

 

Karakteristik kedua, maslahah yang terkandung 

dalam produk hukum syariah tidak sekedar 

mengandung unsur fisik saja, melainkan 

memperhatikan pula unsur metafisik.
52

 Dalam bahasa 

yang lebih sederhana, maslahah tidak hanya mencakup 

kesejahteraan lahir saja, melainkan juga kesejahteraan 

batin. Dalam kehidupan di dunia, manusia tidak hanya 

membutuhkan kesejahteraan yang bersifat fisik saja, 

melainkan membutuhkan pula kesejahteraan rohani, 

ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin. Hal ini 
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merupakan fitrah manusia yang tidak dapat ditawar-

tawar.
53

  

Karakteristik ketiga, tolak ukur penentuan 

maslahah tidak terbatas pada kehidupan di dunia saja, 

melainkan juga kehidupan di akhirat.
54

 Dengan 

demikian, ketika seorang mujtahid sedang berijtihad 

untuk membuat suatu keputusan hukum, maka 

hendaknya memperhatikan pula akibat yang akan 

terjadi di dunia dan juga di akhirat. Dengan demikian, 

produk hukum yang dihasilkannya dapat bermanfaat 

bagi seluruh umat manusia untuk mencapai 

kesejahteraan di dunia dan di akhirat. 

Maka kesejahteraan Islam mencakup seluruh 

segi kehidupan. Seluruhnya terumuskan dalam 

maqashid syariah yang tergambarkan dalam maslahah. 

Bukan hanya dari sisi individu, dari sudut pandang 

umat secara luas pun Islam sudah memperhatikannya. 

Secara singkat, aspek individu (mikro) dan aspek umat 

secara luas (makro) dapat digambarkan sebagai 

berikut:
55

 

Unsur Maqas{id Aspek Mikro Aspek Makro 

Menjaga 

Agama 

Keberlangsungan 

kehidupan keagamaan: 

kebebasan bersyahadat, 

shalat, puasa, zakat dan 

haji 

Jaminan kebebasan 

beragama dari pemerintah, 

adanya perlindungan dari 

pemerintah kepada rakyat, 

perlindungan pemerintah 

terhadap penistaan agama, 

dsb 

Menjaga Jiwa Keberlangsungan hidup Tanggungjawab sosial 
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biologis: sandang, papan 

dan pangan 

terhadap perlindungan 

sesama, peraturan 

pemerintah mengenai 

perlindungan jiwa, peran 

pemerintah untuk 

berperang dalam rangka 

melindungi rakyat, dsb 

Menjaga Akal Hak menuntut ilmu, 

tanggungjawab orang tua 

mendidik anak, kewajiban 

menjaga harga diri dsb 

Keterjaminan pendidikan 

dari pemerintah, kewajiban 

mengajarkan ilmu kepada 

orang lain, kebebasan 

berpendapat, sb 

Menjaga 

Keturunan 

Nikah, kebebasan 

berketurunan, dsb 

Jaminan persalinan dari 

pemerintah, perlindungan 

terhadap wanita dan anak-

anak, dsb 

Menjaga 

Harta 

Kebebasan bertransaksi, 

hak milik pribadi,  

Mekanisme pasar, peran 

pemerintah sebagai 

pengawas, tanggungjawab 

pemerintah terhadap fakir 

miskin melalui baitul maal, 

dsb 

Gambar 11 Aspek Individu (Mikro) dan Aspek Umat 

Secara Luas (Makro) 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti 

Masayarakat Idiot Desa Karangpatihan dalam 

menjalankan roda kehidupan bukanlah mudah. Tidak 

hanya problem kemiskinan yang selalu melekat, nilai 

kesejahteraan bagi mereka bukanlah hal yang mudah. 

Mereka terpaksa harus berpangkutangan terhadap 

orang sekitar. Memang pengambil kebijakan didaerah 

tersebut adalah kepala desa dalam hal ini, mengambil 
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peran aktif kepada mereka. Sejahtera bagi mereka 

berbeda dengan orang normal. Menurut mereka 

terpenuhnya kebutuhan dasar itu adalah sebuah 

kesejahteraan. 

Sementara itu, bagi masayrakat sekitar Desa 

Karangpatihan untuk membangun sebuah keberkahan 

terhadap rizky yang Allah limpahkan adalah dengan 

memberikan hak-hak tersebut kepada mereka. Ada 

jalan-jalan rizki yang diperintahkan untuk diberikan 

kepada mereka. Seperti halnya sedekah, infak maupun 

zakat. Hal ini tentunya tidak lepas dari campur tangan 

pengambil kebijakan di desa tersebut.  

b. Pengentasan Kemiskinan Sebagai Isu Utama Dalam 

Kesejahteraan Tuna Grahita Karangpatihan 

Unsur utama dalam ekonomi Islam mencapai 

derajat kaya adalah pertama, memperbaiki diri dan 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk 

masa depan. Kedua, memiliki sikap jujur, adil dan 

tidak boros dalam menjalani hidup sehingga kita bisa 

kaya. Ketiga, berinvestasi dengan cara berdagang, 

bisnis, dan jual beli secara halal, juga suka berderma 

untuk kepentingan umum agar bisa mengurangi 

kemiskinan. keempat, menghindari transaksi yang 

bernuansa ribawi dan bunga, karena akan 

menyengsarakan peminjam.  

Berulang-kalinya al-Qur'an menyebutkan 

masalah kemiskinan adalah merupakan suatu pertanda 

bahwa kemiskinan itu merupakan problem kehidupan 

yang sangat kompleks. Oleh karena itu, usaha-usaha 

untuk memberantasnya haruslah mengadopsi 

pendekatan-pendekatan makro (komprehensif) dan 

holistic yang tidak saja menuntut partisipasi dan peran 
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aktif golongan miskin, tetapi juga melibatkan peran 

aktif pemerintah dan masyarakat pada umumnya. 

Untuk mengatasi permasalahan Tuna Grahita 

Di Desa Karangpatihan, Islam menawarkan beberapa 

solusi diantaranya sebagaiman berikut:  

1) Peningkatan semangat kerja. Kerja dan usaha 

merupakan cara pertama dan utama yang 

ditekankan oleh Al-Quran, karena hal inilah yang 

sejalan dengan naluri manusia, sekaligus juga 

merupakan kehormatan dan harga dirinya.56 

Disamping itu, Islam juga mengajarkan sifat 

qana‟ah serta tawakal untuk bekerja keras bagi 

umatnya. 

2) Bantuan kerabat. Islam tidak memungkiri adanya 

pihak-pihak yang tidak bisa bekerja, seperti orang 

tua renta, janda, anak yatim ataupun orang cacat 

(termasuk tuna grahita). Untuk itu, Allah SWT 

mengharuskan kepada kerabatnya agar 

memperhatikan nasib mereka. Allah SWT 

berfirman: 

 57َوأُوُلو اْْلَْرَحاِم بَ ْعُضُهْم َأْوََل بِبَ ْعٍض ِف ِكَتاِب اللَّوِ 
Ayat tersebut menerangkan bahwa dalam 

kekerabatan terdapat keutamaan untuk 

mendapatkan sesuatu dari kerabatnya daripada 

orang lain. Keutamaan tersebut ditekankan dalam 

surat An-Nahl ayat 9058 dan An-Nisa‟ 3659 yang 

                                                             
56Surat Ali ‘Imran: 14, ayat ini berbunyi…….  َهوَاِت ِمَن النَِّساِء َوالْبَِننَي زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشَّ

َىِب َوالِْفضَِّة َواْْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواْْلَنْ َعاِم َواْلَْْرِث  ِلكَ  ۗ  َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقْنَطرَِة ِمَن الذَّ نْ يَا اْْلََياةِ  َمتَاعُ  ذََٰ ُحْسُن اْلَمآبِ  ِعْنَدهُ  َواللَّوُ  ۗ   الدُّ , Tim 

Penerjemah Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Almahira, 2016), hlm. 
51. 

57
Surat Al-Anfal (8): 75, Tim Penerjemah Al-Quran, Al-Quran dan 

Terjemahan, (Jakarta: Almahira, 2016), hlm. 186. 
58

Ayat ini berbunyi….. ْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي الُْقْرَب ِإنَّ اللََّو يَْأُمُر بِالَْعْدِل  َواْْلِ , Tim Penerjemah Al-

Quran, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Almahira, 2016), hlm. 277. 
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menegaskan bahwa kerabat mendapatkan 

keutamaan dibanding orang lain.60  

Keutamaan di sini bukan hanya sekedar 

keutamaan untuk dikunjungi atau ditengok saja, 

melainkan juga keutamaan untuk dinafkahi. 

Rasulullah SAW bersabda bahwa keutamaan 

menafkahi ada pada ibu, ayah, saudara perempuan, 

saudara laki-laki dan yang terdekat.61 Jika sesama 

kerabat sudah saling menafkahi, maka angka 

kemiskinan dapat diminimalisir.  

Seperti yang terjadi di Desa 

Karangpatihan: dengan metode yang telah 

disepakati oleh Kepala desa dan TIM, jumlah 

warga miskin di desa Karangpatihan turun hingga 

50%, awalnya dari 500 jiwa, namun setelah itu 

turun hingga 250an jiwa. Ini membuktikan bahwa 

pemerintah desa bekerja keras dengan swadaya 

yang ada untuk merapatkan kerenggangan antara 

kaya dan miskin. Itu semua akibat kepedulian 

sesama kerabat di Desa Karangpatihan. 

3) Zakat. Zakat merupakan mukjizat dari agama 

Islam untuk sarana mengentaskan kemiskinan.62 

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang 

menjadi kewajiban setiap muslim.63 Dalam Al-

                                                                                                                                       
59

Ayat ini berbunyi …. َواْعُبُدوا اللََّو َوََلُتْشرُِكوا بِِو َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي الُْقْرَب, Tim 

Penerjemah Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Almahira, 2016), hlm. 

84. 
60

Yusuf Qardhawi, Musykilat Al-Faqr wa Kaifa ‘Alajaha< Al-Islam, 

(Beirut: Muassasah Risalah, 1985), hlm, 56. 
61

HR. Nasa‟i, dalam Sunan Nasa’i, Juz V, no. hadits 2532. 
62

Yusuf Qardhawi, Musykilat…., hlm, 69. 
63

Hal ini tercantum dalam hadits riwayat Bukhari-Muslim, Bukhari, Al-
Jami’ As-Sahih…………no. hadits 8. Matannya sebagai berikut:  

ًدا َرُسوُل اهلِل، َوِإقَاِم قَاَل َرُسوُل اهلِل صلى اهلل عليو وسلم ُبِِنَ اِْلْسالَُم َعَلى ََخٍْس َشَهاَدِة أَْن ََل ِإلََو ِإَلَّ اللَُّو، َوأَنَّ مَُ  مَّ
، َوَصْوِم رََمَضانَ   الصَّالَِة، َوإِيَتاِء الزََّكاِة َواْلَْجِّ



153 
 

Qur‟an sendiri, sangat banyak ditemukan 

keutamaan zakat, salah satunya: 

 

( َوالَِّذيَن ُىْم َعِن اللَّْغِو 2( الَِّذيَن ُىْم ِف َصاَلِِتِْم َخاِشُعوَن )1َقْد أَفْ َلَح اْلُمْؤِمُنوَن )
 64اِعلُونَ ( َوالَِّذيَن ُىْم لِلزََّكاِة فَ 3ُمْعرُِضوَن )

Ayat tersebut menerangkan bahwa orang-

orang yang mengeluarkan zakat akan menjadi 

orang yang beruntung. Dengan zakat, redistribusi 

pendapatan dapat berjalan dengan baik. Jika zakat 

bisa diterapkan dengan sempurna, maka harta 

kekayaan tidak akan banyak terjadi penimbunan, 

melainkan harta-harta tersebut akan tersalurkan 

kepada pihak-pihak yang membutuhkan.65  

Orang-orang yang membutuhkan inipun 

tidak sembarangan, melainkan sudah ditetapkan 

dalam Al-Qur‟an secara jelas kepada 8 golongan 

yang mana prioritasnya adalah fakir dan miskin.66 

Inilah yang menjadi alasan mengapa zakat dapat 

menjadi instrumen utama dalam usaha 

mengentaskan kemiskinan. 

Ini pula masuk pada ranah keluarga dan 

masyarakat. Al-Quran datang dengan konsep 

kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, atau 

dengan istilah lain jaminan antar satu rumpun 

                                                             
64

Al-Mu‟minun 1-4, Tim Penerjemah Al-Quran, Al-Quran dan 

Terjemahan, (Jakarta: Almahira, 2016), hlm. 342. 
65

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas 

Islam Indonesia Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm, 

518. 
66

Kedelapan golongan penerima itu adalah fakir, miskin, amil zakat, 

muallaf, orang yang berhutang, hamba sahaya, orang yang berjihad fisabilillah, dan 

orang yang sedang dalam perjalanan. Surat At-Taubah: 60, Tim Penerjemah Al-
Quran, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: Almahira, 2016), hlm. 196. 
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keluarga sehingga setiap keluarga harus saling 

menjamin dan mencukupi.67  

4) Campur tangan pemerintah. Sudah barang pasti 

seluruh regulasi akan terrealisasi dengan 

pengawalan ketat dari pemerintah.  

Pemerintah adalah agen dari Allah atau 

khalifatullah untuk merealisasikan falah. Sebagai 

pemegang amanah Allah. Peran pemerintah ini 

memiliki landasan yang kokoh dalam al-Quran 

dan sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. 

Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap 

kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber 

dana yang sah. Sebagian hasil kekayaan negara 

harus diperuntukan orang-orang miskin yang 

membutuhkan uluran tangan untuk meringankan 

beban mereka dan syukur dapat mengentaskan 

sebagian dari mereka68. Peran ini lebih dapat 

menanggulangi kemiskinan. Kerena pada tatanan 

pengambil kebijakan. 

Negara merupakan pihak yang memiliki 

kewenangan dalam meletakkan dasar-dasar aturan 

yang mendukung dan dapat melindungi 

pertumbuhan  dan aktifitas ekonomi. Dalam 

kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari 

tanggung jawab pemerintah yang berusaha 

melakukan penertiban dan mensejahterakan 

masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam 

persepektif  Islam memiliki fleksibilitas yang luas 

                                                             
67Surat al-Anfal: 75, ayat ini berbunyi……... َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا ِِف َسِبيِل اللَِّو 

َكرِيٌ  َورِْزقٌ  َمْغِفرَةٌ  ََلُمْ  ۗ  آَوْوا َوَنَصُروا أُولََِٰئَك ُىُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقِّا  َوالَِّذينَ  , Tim Penerjemah Al-Quran, Al-Quran 

dan Terjemahan, (Jakarta: Almahira, 2016), hlm. 186. 
68Surat al-Anfal : 41, ayat ini berbunyi………  َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأنَّ لِلَِّو َُخَُسُو َواْعَلُموا أَّنَّ

ِبيِل ِإْن ُكنْ   َواللَّوُ  ۗ  ُتْم آَمْنُتْم بِاللَِّو َوَما أَنْ زَلْنَا َعَلىَٰ َعْبِدنَا يَ ْوَم اْلُفْرقَاِن يَ ْوَم الْتَ َقى اْلَْْمَعاِن َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبَٰ َوالْيََتاَمىَٰ َواْلَمَساِكنِي َواْبِن السَّ
َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلىَٰ  , Tim Penerjemah Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahan, (Jakarta: 

Almahira, 2016), hlm. 182. 
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didasarkan pada premis bahwa islam bertujuan 

untuk mensejahterakan umum masyarakat. 

Kehidupan Rasululllah dan 

Khulafaurrasyidin merupakan teladan yang amat 

baik bagi eksistensi pemerntah. Dasar dalam 

menjalankan amanah tersebut pemerintah akan 

menjunjung tinggi prinsip musyawarah sebagai 

salah satu mekanisme pengambilan keputusan 

yang penting dalam Islam. Desa Karangpatihan 

adalah sebuah wajah baru bagi pedesaan di 

Indonesia. Dapat dilihat dari berbagai aspek. 

Sampai pada tatanan otonomi daerah yang 

menjadikan masyarakat tuna grahita perhatian 

khusus. 

Pemerintah desa adalah kepanjangan 

tangan dari pemerintah pusat pula. Program-

program penanggulangan kemiskianan yang 

bersifat konsumtif menbentuk mereka seperti 

menunggu dan berserah diri. Akan tetapi 

pemerintah desa ini dapat memproduktifkan 

mereka. Alasan yang paling masuk akal dari 

perhatiannya tersebut adalah perintah Allah untuk 

saling mengasihi.  

C. Preskripsi Peneliti  

Masalah kemiskinan yang melanda akibat dinamika 

kultural, struktural maupun natural merupakan salah satu 

pergolakan yang dialami oleh banyak masyarakat. Dimana 

kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh budaya yang dimiliki 

serta mengandung legitimasi sehingga memaksa masyarakat 

untuk tetap menjadi miskin namun juga oleh adanya dinamika 

struktur sosial masyarakat yang membentuk, mengatur bahkan 

memaksa tiap individu sehingga masyarakat mengalami stagnasi 

dan keterbatasan dalam melakukan berbagai praktik sosial. 

Sebagaimana dapat dilihat pada kerangka berpikir berikut: 
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Gambar 12 Skema Kerangka Berpikir Penelitian 

Sumber: Hasil Analisis Penulis 

Kemiskinan Indonesia membuat pemerintah pusat 

mengambil kebijakan secara regulasi. Pemerintah Menetapkan 

Kebijakan serta Mengimplementasikan Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 dan Undang Undang 

Nomor 8 Tahun 2016 untuk wilayah Provinsi, Kabupaten, 

Kecamatan dan Desa. Dalam hal ini kepala desa sebagai 

kepanjangantangan dari pemerintah pusat (eksekutor lapangan) 

dan sebagai tim penggulangan kemiskinan dalam wilayah desa. 

Dalam implementasi menurut Edward III: sumber, 

komunikasi, adaptasi dan strkturbirokrasi. Keempat hal itu cara 

melihat promlem ini. Untuk itu, kepala desa membentuk tim 

khusus balai latian kerja (BLK) bagi tuna garahita khususnya 

ntuk meningkat taraf kehidupan mereka. Ada beberapa program 

yang telah terealisasi didesa tersebut:  Bantuan dan Perlindungan 

Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Usaha 

Ekonomi. 

Jadi, keberhasilan program penanggulangan kemisknan 

tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana. Memang dana 

perlu, akan tetapi jangan sampai hanya karena ini pemerintah 

harus menganggarkan utang luar negeri untuk mengatasi 

kemiskinan. Jika yang terjadi demikian, maka yang terjadi 

adalah proses pemiskinan kembali, bukan menanggulangi. 

Masyarakat tuna grahita umumnya lemah dalam kemampuan 

berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan-kegiatan 

kemandirian, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat 

lainnya yang mempunyai potensi tinggi.  

Pemberdayaan yang baik bukan dengan memberikan 

sejumlah uang tunai sekali habis secara terus-menerus, akan 

tetapi bagaimana pemerintah dan pelaku pemberdayaan bisa 

mengupgrade dan mengeksplore capacity building masyrakat 
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miskin serta senantiasa memberikan edukasi terhadap 

permasalahan-permasalahan mereka. 

Program penanggulangan kemiskinan akan berjalan 

efektif jika ada sinergi yang kuat antar komponen bangsa 

meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masyarakat harus 

senantiasa dilibatkan dalam perencaan, penyiapan, pelaksanaan 

dan pemantauan, sehingga hasilnyapun dapat dinikmati oleh 

masayrakat itu sendiri karena merekalah yang paling tahu 

kebutuhan mereka. Pemerintah dan swasta harus memberikan 

arahan dan dukungan, tapi yang lebih penting dari itu adalah 

kedua stakeholder (pemerintah dan swasta) mampu dan mau 

menciptakan iklim ini.  

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif 

memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. 

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) 

dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki 

tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. 

Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan 

melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan 

dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan 

sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan 

sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan 

pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai 

masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan 

berkeadilan. 

Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa 

kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian 

yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi 

yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan 

angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan 

lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, 

diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan 

pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan 

pengurangan angka kemiskinan. 
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Untuk itu Islam memberikan banyak solusi bagi tuna 

grahita. Taraf kehidupan manusia satu dengan yang lain 

berbeda. Sehingga makna kesejahteraan menurut tuna grahita 

ialah terpenuhinya hak-hak dasar. Ini termasuk dalam 

pemenuhan kebutuhan awal yang sering disebut kebutuhan 

d{aru<ri<. Dalam fiqh mereka termasuk gairu mukallaf  atau tidak 

terbenani untuk menjalankan syariah. Sehingga seluruh 

kewajiban diberikan kepada warga sekitar tuna grahita. 

Dalam konteks keindonesiaan, kesejahteraan diartikan 

sebagai tercapainya keadilan dalam tiga dimensi, yaitu dimensi 

keadilan sosial, dimensi keadilan ekonomi dan dimensi 

demokrasi dan governance (pemerintahan).
69

 Dimensi keadilan 

sosial mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keadilan dan 

pemerataan proses distribusi pemenuhan hak-hak dasar 

manusia
70

, seperti akses untuk berobat, akses kepada listrik, 

lama sekolah, lama harapan hidup dsb. Dimensi keadilan 

ekonomi mencakup ukuran keadilan rakyat dalam mendapatkan 

akses dan asset terhadap sumber daya ekonomi
71

, seperti 

kepemilikan rumah sendiri, rasio penduduk yang bekerja, rasio 

biaya pendidikan dsb.  

Dimensi demokrasi dan pemerintahan mencakup 

keterjaminan rakyat berpartisipasi dalam keseluruhan proses 

demokrasi secara mandiri dan tanpa diskriminasi.
72
 

Keterjaminan tersebut tergambarkan dalam hak-hak politik, 

akses informasi, rasa aman dan kebebasan sipil. Dari sedikit 

penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa kesejahteraan 

merupakan suatu kondisi di mana kebutuhan ekonomi terpenuhi, 

keadilan sosial tercapai dan keamanan jiwa terjamin. 

                                                             
69

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik 
Indonesia, Ikrar, Indeks Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta: Kemenkokesra), hlm. 25 

70
Ibid, hlm. 27 

71
Ibid, hlm. 27-28 

72
Ibid, hlm. 28 


