
ABSTRAK 

 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya strategis untuk mengoptimalkan peran 

serta masyarakat dalam pembangunan di daerah tertinggal. Kegiatan ini dilakukan dengan 

mengembangkan potensi masyarakat pedesaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, 

kendala, dan tantangannya. Daerah di Jawa Timur merupakan satu dari sekian banyak 

provinsi di Indonesia yang masih memiliki daerah tertinggal. Beberapa daerah yang termasuk 

daerah tertinggal di Jawa Timur adalah Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan. 

Kedua daerah tersebut terletak di pulau Madura. Potensi sumberdaya alam di kedua daerah 

tersebut sangat besar, akan tetapi dalam pengelolaanya belum bisa dimanfaatkan dengan baik.  

Pemberdayaan yang telah diterima BUMDes dan UKM di Kabupaten Sampang antara 

lain pelatihan inovasi produk, pelatihan manajemen pemasaran, pemberian bantuan alat 

mesin pengemas, pelatihan peningkatan kualitas produk dan jaminan mutu. Kegiatan 

produksi yang dilakukan BUMDes khususnya tidak bisa terjadwal dengan baik dikarenakan 

terdapat kendala dalam pengadaan bahanbaku. Berbagai macam jenis pemberdayaan yang 

telah diterima masyarakat Kabupaten Pamekasan ialah seperti pemberdayaan pengembangan 

ekonomi perdesaan, partisipasi masyarakat dalam membangun desa, jalin matra, pemberian 

bantuan alat dan mesin produksi, dan pemberdayaan berupa pelatihan dari dinas terkait 

maupun dari perguruan tinggi. Sebagian masyarakat atau unit usaha sudah dapat 

mengaplikasikan materi yang diberikan dalam pemberdayaan tersebut. Namun dalam 

perjalanannya hasil pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan belum berjalan secara 

optimal dikarenakan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan akhir masyarakat di Kabupaten 

Pamekasan yang didominasi oleh tingkat SD, sehingga kualitas SDM terutama petani, pelaku 

unit usaha tergolong rendah. Selain itu infrastruktur sejumlah jalan yang masih belum dapat 

mendukung aktivitas ekonomi dengan baik karena kondisinya yang tergolong rusak meskipun 

perkerasan jalannya adalah aspal. Selain itu Infrastruktur air untuk kegiatan pertanian juga 

masih tergolong kurang.  

 Pada pemberdayaan yang sudah dilakukan selama ini di kabupaten sampang dan 

kabupaten Pamekasan terdapat berbagai faktor kendala yang dihadapi dalam peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Adapun factor kunci yang menjadi kendala dalam pemberdayaan 

dan pelatihan yaitu factor keterbatasan kualitas sumberdaya manusia, dan factor keterbatasan 

modal pengembangan. Selain factor kendala terdapat juga factor kebutuhan yang 

mempengaruhi berjalannya kegiatan pemberdayaan tersebut. Faktor kebutuhan 

pemberdayaan yaitu factor ketersediaan modal dan factor ketersediaan teknologi.  Kemudian 

model pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam usaha ekonomi 

produktif ialah terdiri dari 4 tahapan yaitu tahapan identifikasi, tahapan action, tahapan 

sinkronisasi, dan tahapan output. Berdasarkan tahapan tersebut terdapat urutan pemberdayaan 

yang diberikan kepada masyarakat yaitu yang pertama melakukan pemberdayaan kualitas 

SDM, pemberdayaan kualitas produk dan jasa, pemberdayaan modal, pemberdayaan 

kelembagaan, pemberdayaan pemasaran, dan evaluasi serta pendampingan. 
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