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ABSTRAK 

 

Secara konvensional pemberdayaan diperuntukkan bagi masyarakat miskin dengan tujuan 

mengurangi kesenjangan masyarakat. Padahal pemberdayaan tidak hanya untuk 

masyarakat miskin namun juga masyarakat yang termarginalkan salah satunya para 

penyandang disabilitas. Salah satu desa di Kabupaten Ponorogo bernama Desa 

Karangpatihan memberdayakan warganya yang menderita down syndrome atau disabilitas 

mental melalui Program Dana Sosial. Sebuah program pemberdayaan inklusif yang 

mencoba memberdayakan diri mereka sendiri meskipun kondisi keterbatasan secara fisik 

maupun finansial melalui implementasi instrumen sedekah. Maka dari itu, penelitian ini 

ingin melihat bagaimana ikhtiar pemberdayaan penyandang disabilitas mental (down 

syndrome) melalui program dana sosial di Desa Karangpatihan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian adalah metode kualitatif fenomenologi. Hasil penelitian menemukan 

bahwa ikhtiar pemberdayaan telah berjalan melalui 4 langkah yaitu sosialisasi, 

pengumpulan dana, penyaluran dana, pelaporan dan evaluasi 

 

Kata kunci: Pemberdayaan, Disabilitas Mental, Desa Karangpatihan 
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THE EFFORT OF THE EMPOWERMENT OF HANDICAPPED PEOPLE 
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ABSTRACT 

Conventionally, empowerment is for low-lived people with a purpose to reduce community 

inequality. Even though empowerment is not only for the low-lived but also marginalized 

people, one of them is disabilities. One of the villages in Ponorogo Regency called 

Karangpatihan Village empowers its citizens who suffer from down syndrome through 

charity named Program Dana Sosial. An inclusive empowerment program that tries to 

empower themselves even though they are physically and financially limited through the 

implementation of alms instruments. Therefore, this study wanted to see how the efforts to 

empower down syndrome through charity in Karangpatihan Village. The method used in 

the study is a qualitative method of phenomenology. The results of the study found that the 

efforts of empowerment had gone through 4 steps, socialization, fundraising, fund 

distribution, reporting and evaluation. 

Keywords: Empowerment, Down Syndrome, Karangpatihan Village 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sedekah menurut istilah adalah sesuatu yang dikeluarkan atau 

dilakukan oleh seorang muslim dari harta atau lainnya dengan tujuan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedekah meliputi sedekah wajib 

(zakat) dan sedekah sunat (at-tatawwu’) (sedekah secara spontan dan 

sukarela) yang sama artinya dengan infak yang hukumnya sunat. (Bahmid, 

2014) 

Masdar dari kata sha-da-qa adalah sadaqah disebutkan dalam 

Alquran sebanyak 5 kali dalam surat-surat yang berbeda, yaitu: QS. Al-

baqarah, [2]: (196, dan 263; QS. An- Nisa’, [4]; (114); QS. At-Taubah, [9]: 

(103); dan QS. Al-Mujadillah, [58]; (12). 

Di dalam Alquran banyak sekali ayat yang menganjurkan kaum 

muslimin untuk senantiasa memberikan sedekah. Di antara ayat yang 

dimaksud adalah firman Allah SWT. Dalam (QS. An-Nisa ; [4] : 114) 

ن نَّْجَواُهْم إاِلَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصالَحٍ  الَّ َخْيَر فِي َكِثيٍر م ِ

 يَْفعَْل َذِلَك اْبتَغَاء َمْرَضاِت الل ِه فََسْوَف نُْؤِتيِه أَْجًرا َعِظيًمابَْيَن النَّاِس َوَمن 

Artinya: Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) 
memberi sedekah, atau berbuat ma’ruf, atau mengadakan 
perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat 
demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami 
memberi kepadanya pahala yang besar. 

Ayat di atas, memberikan pengecualian atas 3 perkara yang apabila 

di lakukan dengan rahasia (bisikan) maka hal itu akan menjadi lebih 

bermanfaat. Salah satu hal tersebut adalah sedekah. Orang yang 
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bersedekah hendaklah merahasiakan sedekahnya karena itu lebih dekat 

pada keikhlasan dan hanya mengharap ridho Allah SWT. 

Menurut Jawas (2009), sedekah memiliki kedudukan yang tinggi 

dan agung. Karena sedekah memiliki kedudukan yang penting dalam 

menyebarkan dakwah Islam. Sedekah memiliki nilai tinggi dalam kehidupan 

sosial kemasyarakatan. Jika seorang muslim memberikan sedekah kepada 

orang-orang yang membutuhkan sekaligus berdakwah mengajak ke jalan 

yang benar serta dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah, maka insya 

Allah akan membantu tersebarnya dakwah Islam dan juga dapat 

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.  

Kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dan 

diperintahkan serta dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk sedekah dan 

infak, baik dalam keadaan senang maupun susah. Allah berfirman tentang 

sifat-sifat orang yang bertakwa dalam Q.S. Ali Imron ayat 133-134: 

 

َوَساِرُعوا إِلَى َمْغِفَرةٍ ِمْن َربِ ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواألْرُض أُِعدَّْت 

اِء َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيظَ َواْلعَافِيَن ٣١١ِلْلُمتَِّقيَن ) رَّ اِء َوالضَّ ( الَِّذيَن يُْنِفقُوَن فِي السَّرَّ

 (٣١١َعِن النَّاِس َواللَّهُ يُِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن )

Artinya: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan 
kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan 
untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang 
menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, 
dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan 
(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
kebajikan. 

Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, mereka 

konsisten melalukan infak, berjalan di atas manhaj,  tidak berubah sikapnya 

ketika dalam keadaan lapang, dan tidak pula berubah ketika dalam keadaan 

kesempitan. Kelapangan tidak menjadikan mereka sombong lantas lupa 
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daratan dan kesempitan tidak menjadikan mereka berkeluh kesah lantas 

lupa kewajiban. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Ali 

Imron ayat 133-134 merupakan suatu perintah dari Allah untuk tetap 

menginfakkan hartanya dalam kondisi dan keadaan apapun. Adanya 

perintah tersebut bukanlah penghalang dan hambatan bagi hamba Allah 

yang tidak memiliki harta berlebih karena Allah tidak membebankan 

seseorang melainkan sesuai dengan yang telah diberikan Allah kepadanya. 

Bahkan Allah menjanjikan kepada hambanya adanya kemudahan setelah 

kesulitan. Allah berfiman dalam Q.S. At-Thalaq ayat 7: 

ا آتَاهُ اللَّهُ  ن َسعَتِِه َوَمن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ فَْليُنِفْق ِممَّ ِليُنِفْق ذُو َسعٍَة م ِ

 اَل يَُكل ُِف اللَّهُ نَْفًسا إاِلَّ َما آتَاَها َسيَْجعَُل اللَّهُ بَْعَد ُعْسٍر يُْسًرا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 
melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak 
akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. 

Q.S. Ali Imron ayat 133-134 dan Q.S. At-Thalaq ayat 7 merupakan 

suatu kesatuan perintah sekaligus penjelasan dari Allah SWT. terkait 

sedekah. Allah SWT. memerintahkan hambanya tetap bersedekah dalam 

kondisi apapun baik kondisi lapang maupun sempit, namun saat hambanya 

bersedekah Allah SWT. tidak membebankan seseorang melainkan sesuai 

kemampuannya atau sesuai dengan yang telah diberikan Allah kepadanya. 

Namun, fakta yang terjadi dalam implementasi ibadah sedekah yang meliputi 

sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunah masyarakat masih bersifat 

konvensional. Konvensional yang dimaksud adalah memberikan sebagaian 

hartanya hanya ketika harta yang dimiliki dalam kondisi berlebih. Mungkin 

hal yang mudah bagi sebagian besar orang yang memiliki harta berlebih 
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untuk bersedekah, namun tentu tidak mudah untuk orang yang kondisinya 

kekurangan namun mendapat perintah Allah untuk tetap bersedekah. 

Pada dasarnya sedekah sangat beragam bentuknya tidak harus 

tentang harta, namun segala bentuk kebaikan adalah sedekah salah satunya 

memberikan senyuman kepada saudara. Dari Hudzaifah ra, ia berkata, 

“Rasulullah SAW bersabda, 

 ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدقَة  

 “Setiap kebaikan adalah sedekah.” (HR. Muslim) 

Setiap kebaikan memiliki hukum sedekah dalam hal pahala. Oleh 

karena itu, janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, dan jangan kikir 

dengannya. Rasulullah SAW bersabda, 

 تَبَسُُّمكَ  فِي َوْجهِ  أَِخيكَ  َصَدقَة  

 “Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah.” (HR. Tirmidzi) 

 

Sedangkan konsep yang berkembang di masyarakat jika sedekah selalu 

diidentikkan dengan harta. Secara konsep tidak jauh berbeda dengan realita 

yang terjadi bahwa sedekah identik dengan harta yang diberikan si kaya 

kepada si miskin. Padahal sedekah memiliki beragam jenis dan bentuknya. 

Sedekah merupakan salah satu instrumen yang dapat menjadi solusi 

permasalahan ekonomi yaitu kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya 

tanggungjawab pemerintah namun seluruh masyarakat untuk saling tolong 

menolong dan bahu membahu satu sama lain dalam pengentasan 

kemiskinan.  

Upaya mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan umat, 

Islam mensyariatkan perintah bersedekah baik sedekah wajib yang berupa 

zakat, maupun sedekah sunnah. Menurut M. Syafi’e dalam Bahmid (2014), 
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salah satu aspek dalam pelaksanaan sedekah yaitu adanya aspek sosial. 

Melalui aspek sosial ini zakat, infak, dan sedekah bertindak sebagai 

instrumen yang berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan sehingga 

kesenjangan kemiskinan dalam masyarakat berkurang dan tercapainya 

kesejahteraan umat. Berbeda dengan upaya pemerintah Indonesia dalam 

mengurangi kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan dianggap sebagai upaya strategis dalam menangani 

kemiskinan yang terjadi. Selain itu, dapat meningkatkan kapasitas 

masyarakat melalui ketersediaan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, 

dan keterampilan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi terhadap 

lingkungannya. 

Secara konvensional pemberdayaan terfokus dalam bidang ekonomi 

dengan memberdayakan masyarakat miskin dengan tujuan mengurangi 

kesenjangan dalam masyarakat. Padahal terminologi pemberdayaan tidak 

sebatas ekonomi, tapi juga mengandung makna tindakan usaha perbaikan 

disegala aspek termasuk hal yang berkaitan dengan sosial, budaya, politik, 

psikologi, baik secara individu maupun kolektif yang berbeda menurut 

kelompok etnik dan kelompok sosialnya (Prijono dan Pranarka,1996). 

Pemberdayaan tidak hanya diperuntukkan untuk masyarakat miskin 

namun juga masyarakat yang termarginalkan. Menurut Mardikanto dan 

Soebiato (2017) pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan 

kemampuan masyarakat miskin, marjinal, dan terpinggirkan. Salah satu 

kelompok termaginalkan adalah para penyandang disabilitas. Pentingnya 

pemberdayaan bagi disabilitas sebagai upaya membentuk masyarakat yang 

mandiri baik secara ekonomi, sosial, dan psikologi. 

Sebelum dilasakanakannya pemberdayaan ada permasalahan yang 

menjadi hambatan bagi para penyandang disabilitas saat berinteraksi 
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dengan masyarakat luas yaitu stigma negatif dari masyarakat terutama bagi 

disabilitas mental. Menurut Prakosa (2011) bahwa sikap negatif masyarakat 

kepada para penyandang disabilitas mental ternyata lebih terstigmatisasi 

dibandingkan dengan mereka yang mengalami disabilitas fisik. Adanya 

stigma tidak terhindarkan dan muncul dalam ekspresi sehari‐hari seperti 

‘bodoh’ atau ‘mbambung’ sehingga menciptakan batas bagi para 

penyandang disabilitas mental untuk berkomunikasi dengan efektif. 

Sehingga, sikap sosial yang negatif seringkali menjadi hambatan dalam 

menjalankan peran sosial dan aktivitas, serta akses‐akses ke pelayanan 

masyarakat. 

Selain adanya stigma negatif masyarakat, ternyata para penyandang 

disabilitas juga mendapatkan diskriminasi ketika para disabilitas akan 

berpartisipasi di kegiatan masyarakat.  Menurut Irwanto, dkk (2010) sikap 

dan perlakuan masyarakat serta negaralah yang sering menghambat 

partisipasi. Tidak disediakannya assistive devices (alat bantu) atau 

aksesibilitas fisik di berbagai fasilitas pubik, misalnya, jelas mengambat 

orang dengan disabilitas untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan 

masyarakat umum. Selain, itu stigma dan diskriminasi, baik karena kekurang 

tahuan, ketakutan, atau mitos-mitos lain seputar disabilitas juga merupakan 

faktor utama yang menghambat partisipasi mereka. 

Masalah stigma dan diskrimasi masyarakat terhadap penyandang 

disabilitas mental mengakibatkan para penyandang disabilitas mental 

menjadi tidak berdaya dan tidak mampu untuk berpartisipasi diberbagai 

bidang dalam kegiatan masyarakat. Penyandang disabilitas mental bukanlah 

seorang yang mendapat kutukan Tuhan ataupun kerasukan jin. Namun, 

disabilitas mental atau  down syndrom adalah termasuk golongan penyakit 

genetik karena cacatnya terdapat pada bahan keturunan atau gen dimana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

adanya materi genetik tambahan menyebabkan keterlambatan 

perkembangan anak, dan kadang mengacu pada retardasi mental (Fadhli, 

2010). 

Berbicara tentang disabilitas mental dan stigma negatif masyarakat, di 

Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa desa yang mendapat sebutan 

“Kampung Idiot”. Tidak hanya mendapatakan sebutan Kampung Idiot namun 

juga stigma negatif masyarakat serta diskriminasi. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Ayunani (2015) bahwa masyarakat “Kampung Idiot” tidak 

hanya menerima stigma verbal seperti goblok, mendho, peko‟, idiot‟, budeg 

namun juga dalam bentuk stigma non verbal misalnya diusir dari kelompok 

masyarakat tertentu.Selain itu, adanya bentuk diskriminatif yang diterima 

oleh penyandang keterbelakangan mental dalam aspek ekonomi, sosial, 

maupun politik misalnya semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang 

mereka dapatkan, banyak mendapatkan penolakan sosial dari 

lingkungannya, dan tidak mendapatkan hak politik. 

Terdapat 5 desa yang mendapatkan sebutan Kampung Idiot yaitu: 

Desa Dayakan di Kecamatan Badegan, Desa Sidoharjo dan Krebet 

(keduanya di kecamatan Jambon), dua desa lagi adalah Desa 

Karangpatihan serta Pandak di Kecamatan Balong. Kelima desa 

mendapatkan sebutan Kampung Idiot disebabkan ratusan penduduk di desa 

tersebut yang mengidap down syndrom atau disabilitas mental. Namun, dari 

kelima desa tersebut, Desa Karangpatihan termasuk yang terparah 

penduduknya mengidap down syndrom.  

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo (2017), 

jumlah penduduk Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo secara keseluruhan adalah 5275 jiwa, dengan laki-laki sebanyak 
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2634 jiwa dan perempuan sebanyak 2641 jiwa, serta jumlah penderita down 

syndrome adalah 87 jiwa. Berikut tabel jumlah penderita cacat di Desa 

Karangpatihan: 

Tabel 1.1. Jumlah Penderita Cacat Menurut Kelurahan/Desa di 
Kecamatan Balong, 2017 

 
No Kelurahan/Desa  

Village 

Tuna Netra  

Blinds 

Tuna Rungu 
Wicara 

Mute Deaf 

Tuna 
Daksa 

Body 
Disabled 

Tuna Grahita 
Mentally 
Disabled 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1 Pandak 10 3 2 5 

2 Bulukidul 2 9 1 5 

3 Bulak - 1 2 - 

4 Ngendut 2 3 - 6 

5 Karangpatihan 19 95 35 87 

6 Sumberejo 4 3 3 2 

7 Ngumpul 1 5 - 5 

8 Ngraket - - - - 

9 Dadapan - - - 2 

10 Singkil 2 2 - 5 

11 Karangan - - - - 

12 Bajang 4 1 6 5 

13 Balong 2 - 4 3 

14 Jalen - 1 - 3 

15 Karangmojo 1 - - 1 

16 Sedarat 2 2 - - 

17 Purworejo 2 2 1 - 

18 Tatung - - 2 5 

19 Muneng - 6 3 - 

20 Ngampel 2 22 6 1 

Jumlah 

Total 
53 155 65 135 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo (2018) 

 
 

Meskipun mendapatkan sebutan Kampung Idiot dengan jumlah 

penderita down syndrome terbanyak dibanding desa lain, Desa 

Karangpatihan memiliki hal menarik yang patut dicontoh oleh desa/wilayah 

lainnya yaitu semangat pemberdayaan masyarakat. Kondisi keterbatasan 

yang dialami warganya menjadi semangat pemerintah desa untuk membuat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

perubahan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat khususnya 

bagi disabilitas mental (down syndrome) yang bertujuan agar para disabilitas 

mental tidak bergantung kepada orang lain dan lebih mandiri secara finansial 

maupun ekonomi 

Gambar 1.1. Warga Desa Karangpatihan yang Menderita Down 
Syndrome 

Sumber : NET Documentary (2015) 

Gambar 1.2. Kondisi Rumah Penderita Down Syndrome 

Sumber : NET Documentary (2015)  

Berdasarkan hasil penelitian oleh Amila (2017) disebutkan adanya 

pemberdayaan ekonomi memberikan implikasi pada warga tunagrahita 

yakni: pertama, memiliki pendapatan dari kegiatan usaha, kedua, memiliki 
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kemampuan mobilitas, ketiga, memiliki partisipasi dalam kehidupan sosial. 

Selain itu, penelitian oleh Rianto (2015) menyebutkan melalui 

pemberdayaan yang memanfaatkan dana zakat dapat memberikan modal 

usaha yang bisa digunakan untuk mencari nafkah dan mengembangkan 

serta memberdayakaan potensi kaum penyandang cacat/disabilitas.  

Berbagai permasalahan stigma negatif dan diskriminasi dalam 

masyarakat yang dihadapi para penyandang disabilitas mental 

diperlukannya sebuah upaya khusus yang diperuntukkan tidak hanya bagi 

disabilitas namun seluruh masyarakat. Salah satu caranya melalui 

pemberdayaan inklusif. Menurut Yayasan Daya Akselerasi Aditama 

(DAKSA)1 inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun 

dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka; mengajak 

masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan 

latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan 

lainnya. Sehingga melalui pemberdayaan inklusif diharapkan akan 

membentuk lingkungan inklusi yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan 

dan menyenangkan khususnya bagi penyandang disabilitas mental karena 

setiap warga masyarakat tanpa terkecuali saling menghargai dan merangkul 

setiap perbedaan. 

Implementasi pemberdayaan inklusif telah dilaksanakan dalam salah 

satu program pemberdayaan di Desa Karangpatihan yang bernama 

Program Dana Sosial. Sebuah program yang dipelopori Kepala Desa 

Karangpatihan, Eko Mulyadi, untuk mengajak masyarakat Desa 

Karangpatihan menginfakkan atau bersedekah 1000 rupiah/rumah setiap 1 

                                                           
1 Yayasan Daksa merupakan sebuah lembaga sosial berbasis komunitas yang memberi 

perhatian terhadap para penyandang disabilitas di Indonesia. 
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bulan sekali. Meskipun dengan nominal yang tidak seberapa dan terhitung 

kecil hal tersebut bukanlah menjadi masalah. Karena tujuan yang ingin 

dicapai bukan seberapa banyak dana yang terkumpul namun dari semangat 

partisipasi atau keikutsertaan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. 

Selain mengimplementasikan pemberdayaan inklusif, ternyata program 

dana sosial juga sebagai bentuk menaati perintah Allah dalam 

mengimplementasikan Q.S. Ali Imron ayat 133-134 bahwa “…orang-orang 

yang bertakwa yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu 

lapang maupun sempit.” Meskipun dalam kondisi keterbatasan secara fisik 

maupun ekonomi namun memiliki rasa empati yang tinggi terhadap sesama 

untuk saling tolong menolong melalui sedekah.  

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka 

penelitian ini berjudul IKHTIAR PEMBERDAYAAN PENYANDANG 

DISABILITAS MENTAL (DOWN SYNDROME) MELALUI PROGRAM 

DANA SOSIAL (Studi pada Desa Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo, 

Jawa Timur).  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada subbab sebelumnya bahwa di Desa 

Karangpatihan melaksanakan program pemberdayaan inklusif bernama 

Program Dana Sosial yang mengikutsertakan seluruh warga masyarakat 

termasuk para penyandang disabilitas mental. Hal yang menarik dalam 

pemberdayaan yaitu meskipun dalam kondisi kekurangan secara fisik 

maupun ekonomi tetapi tetap melaksanakan sedekah. Sehingga rumusan 

masalah penelitian yaitu bagaimana ikhtiar pemberdayaan penyandang 

disabilitas mental (down syndrome) melalui program dana sosial di Desa 

Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui ikhtiar pemberdayaan penyandang disabilitas mental (down 

syndrome) melalui program dana sosial di Desa Karangpatihan, Kabupaten 

Ponorogo. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak, sehingga dapat dijadikan referensi belajar, ataupun bahan 

ajar. Adapapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

a) Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis untuk mengetahui konsep pemberdayaan yang spesifik pada 

disibilitas sehingga dapat berguna untuk memperoleh pengalaman bagi 

penulis dan memperluas wawasan terhadap Ekonomi Islam, baik dalam 

pengaplikasian teori dan juga praktik di lapangan. Selain itu, dapat 

sebagai penerapan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan, 

dan dapat menjadi bahan atau referensi dalam penelitian lanjutan 

mengenai topik yang sama. 

b) Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

pertimbangan bagi pemerintah, dinas sosial, lembaga swadaya 

masyarakat atau organisasi/lembaga terkait dalam pengambilan 

kebijakan khususnya program yang spesifik pada disabilitas sehingga 

masyarakat disabilitas menjadi lebih berdaya dan mandiri.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Hakikat Sedekah 

Dalam bahasa Arab sedekah adalah Ash-shadaqah ( ُ َدقَة  yang ( الصَّ

merupakan bentuk jamak (plural)nya adalah shadaqaat. Tashaddaqtu, artinya 

aku memberikannya sedekah. Orang yang bersedekah disebut mutashaddiq. 

Sedangkan menurut istilah, shadaqah (sedekah) ialah pemberian yang 

diniatkan (dimaksudkan) untuk mencari ganjaran pahala di sisi Allah Ta’ala 

(Jawas, 2009). 

Menurut Hafidhuddin (1998), Sedekah berasal dari kata shadaqu yang 

berarti ‘benar’. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar 

pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama 

dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. 

Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih 

luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateriil. Hadits riwayat Imam Muslim 

dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah 

dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, 

berhubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan amar ma’ruf nahi munkar 

adalah sedekah.  

Dari Hudzaifah ra, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

وٍفَُصَدقَة ُ َُمْعر   ك لُّ

 “Setiap kebaikan adalah sedekah.” (HR. Muslim) 

Setiap kebaikan memiliki hukum sedekah dalam hal pahala. Oleh 

karena itu, janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, dan jangan kikir 

dengannya. 
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Rasulullah SAW bersabda, 

كَُُفِيَُوْجهُُِأَِخيكََُُصَدقَة ُ  تَبَسُّم 

 “Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah.” (HR. Tirmidzi) 

Meskipun hanya sebuah senyuman namun hal tersebut merupakan 

sebuah sedekah dan kita dilarang untuk meremehkannya. Hal tersebut 

disebutkan dalam sebuah hadist: 

وفَُُِشْيئًا،َُولَوُُْأَنُُْتَْلقَىُأََخاكَُُبَِوْجهٍُُطَُْلقٍُ ُِمنَُُاْلَمْعر   لَُُتَْحِقَرنَُّ

Artinya: Janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikitpun, meskipun 
hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang 
berseri”. (H.R. Muslim no 2626). 

Dari Abu Al Aswadi Ad Dualli dari Abi Dzar berkata, Rasulullah SAW 

bersabda: 

ُِ ُس ََلَمىُِمْنُأََحِدك ْمَُعْنُالنَِّبي  َُعلَىُك ل ِ َصلَّىُاللَّه َُعلَْيِهَُوَسلََّمُأَنَّه ُقَاَلُي ْصبِح 

ُتَْكبِيَرةٍَُُصَدقَة ُ َوك لُّ ُتَْهِليلٍَةَُصَدقَةُ  َوك لُّ ُتَْحِميَدةٍَُصَدقَةُ  َوك لُّ ُتَْسبِيَحٍةَُصَدَقةُ  فَك لُّ

َُونَ َُصَدقَة  وِف ُبِاْلَمْعر  َُوأَْمر  َُصَدقَة َُصَدقَة  ْنَكِر ُاْلم  َُعْن َُذِلَكُُْهي  ُِمْن َوي ْجِزئ 

َماُِمْنُالضَُّحى  َرْكَعتَاِنُيَْرَكع ه 
Artinya: Pada setiap pagi, pada tiap-tiap ruas persendian di antara kalian 

memiliki hak, yaitu sedekah. Setiap tasbih (subhanallah) adalah 
sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah 
sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma’ruf termasuk 
sedekah, mencegah dari kemungkaran termasuk sedekah, maka 
yang mencukupi demian itu adalah shalat Dhuha dua rakaat.” (HR. 
Muslim) 

Jadi makna sedekah mempunyai cakupan yang luas, dari yang 

paling ringan seperti tersenyum, ucapan yang baik, salam kepada orang lain, 

hingga yang bersifat sangat pribadi seperti menumpahkan syahwat kepada 

istri.  

Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah 

sunnah, berpahala bila di lakukan dan tidak berdosa bila di tinggalkan. Di 

samping sunnah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam 

kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang 
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bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk 

kemaksiatan terakhir ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi 

wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang 

kelaparan sehingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia 

mempunyai makanan yang lebih dari apa yang di perlukan saat itu. Hukum 

sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah 

kepada seseorang atau lembaga.(Himawan, 2013) 

Sedangkan berdasarkan jenis sedekah terbagi 2 yakni sedekah 

wajib (zakat) dan sedekah sunat (at-tatawwu’), sedekah secara spontan dan 

sukarela yang sama artinya dengan infak yang hukumnya sunat. 

Tabel 2.1. Ringkasan: Perbedaan Zakat, Infak, dan Sedekah 

 Zakat Infak Sedekah 

Hukum Wajib bagi 
yang telah 
memenuhi 
syarat 

Sunnah 
Wajib* 

Secara umum: Sunnah 
Sedekah wajib = 
zakat** 

Nishab 
(batas 
minimal) 

Ada Tidak Ada Tidak Ada 

Haul/waktu Ada Tidak Ada Tidak Ada 

Mustahiq 8 Golongan Lebih Utama: 
keluarga, 
kerabay, 
orang/lembaga 
yang sangat 
memerlukan 

Lebih Utama: keluarga, 
kerabat, 
orang/lembaga yang 
sangat memerlukan, 
bahkan boleh untuk 
orang kaya 

Dalam 
bentuk 
apa? 

Harta/materi Harta/materi Harta/materi dan 
bukan materi 

Catatan: 
* Nafkah kepada istri, anak (keluarga) 
** Sebagaian ulama fiqih, menyatakan bahwa sedekah wajib adalah zakat dan 

sedekah sunnah dinamakan infak. Sebagain yang lain mengatakan infak 
wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan sedekah. 

 
Sumber : Arifin (2011) 

Berdasarkan tabel 2.1. dijelaskan secara ringkas perbedaan zakat, 

infak dan sedekah. Ketiga instrumen tersebut memiliki kempiran karena 
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zakat termasuk sedekah yang bersifat wajib. Namun yang memebedakan 

adalah zakat memiliki persyaratan yang harus terpenuhi seperti nishab, haul 

dan penerimanya (mustahiq). Sedangkan infak dan sedekah tidak terdapat 

syarat khusus sehingga bebas dalam hal jumlah, penerimanya dan waktu 

ketika memberikan harta tersebut. Adapun perbedaan yang terlihat adalah 

bentuk yang diberikan, sedekah tidak selalu berbentuk harta/materi namun 

dapat pula non-materi seperti tersenyum, ucapan yang baik, salam kepada 

orang lain dan lain-lain.  

Terdapat beberapa keutamaan dari sedekah antara lain: 

1. Sedekah sunnah dapat menyempurnakan zakat yang diwajibkan dan 

menambal yang kurang darinya. Hal tersebut berdasarkan Hadist 

Rasulullah SAW : 

لَُإ ُأَوَّ نَّ فَإِْنَُصل َحْتُُِِ ُبِِهُاْلعَْبد َُيْوَمُاْلِقيَاَمِةُِمْنَُعَمِلِهَُصََلت هُ  َماُي َحاَسب 

فَقَْدُأَْفلََحَُوأَْنَجَحَُوإِْنُفََسَدْتُفَقَْدَُخاَبَُوَخِسَرُفَإِْنُاْنتَقََصُِمْنُفَِريَضتِِهُ

بُُّ ُقَاَلُالرَّ واَُهْلُِلعَْبِديُِمْنَُُشْيء  ُاْنظ ر  َُوَجلَّ َلُِبَهاَُماَُعزَّ عٍُفَي َكمَّ تََطوُّ

َُعَمِلِهَُعلَىَُذِلكَُ َُسائِر  َُيك ون   اْنتَقََصُِمْنُاْلفَِريَضِةُث مَّ

Artinya: Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang 
hamba adalah shalatnya. Apabila bagus maka ia telah 
beruntung dan sukses. Bila rusak maka ia telah rugi dan 
menyesal. Apabila ada kekurangan sedikit dari shalat wajibnya 
maka Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: “Lihatlah, apakah hamba-
Ku itu memiliki shalat tathawwu’ (shalat sunnah)?” Lalu shalat 
wajibnya yang kurang tersebut disempurnakan dengannya, 
kemudian seluruh amalannya diberlakukan demikian.” (HR. 
Abu Dawud, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasai. Hadits ini dishahihkan 
Syaikh Al-Albani) 

Berdasarkan hadist diatas, penyempurnaan sholat wajib oleh 

sholat sunnat berlaku pula dalam penyempurnaan sedekah wajib 

(zakat) oleh sedekah sunnat. 
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2. Sedekah dapat menghapus kesalahan dan dosa 

Rasulullah SAW bersabda : 

ُالنَّاَرُ ُاْلَماء  ُاْلَخِطيئَةََُكَماُي ْطِفئ  ت ْطِفئ  َدقَةُ   ..…الصَّ

Artinya: “….Sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana 
air dapat memadamkan api.”(HR. Ahmad) 

 
Manusia hidup tidak pernah luput dari dosa, bahkan setiap hari 

pasti ada perbuatan dosa yang disengaja maupun tidak sengaja 

dilakukan. Dengan bersedekah kita akan menghapuskan kesalahan 

tumpukan dosa yang telah kita perbuat. Bersedekahlah meskipun 

sedikti karena setiap sedekah yang telah kita keluarkan akan menolong 

kita dalam menghapuskan dosa. 

3. Sebagai sebab keselamatan dari panasnya hari kiamat 

Dalam hadits riwayat Imam Ahmad Nabi Muhammad dengan 

jelas dan tegas menyatakan sebagai berikut: 

ْؤِمِنَُيْوَمُاْلِقيَاَمِةَُصَدقَت ه ُ ُاْلم  َعلَْيِهَُوَسلََّمُقَاَلُِظلُّ َُصلَّىُاللَّهُ   ِ  َعْنُالنَّبِي

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “Naungan orang beriman di hari 
Kiamat adalah sedekahnya.” (HR Ahmad) 

 
Berdasarkan hadist diatas, betapa beruntungnya hamba Allah 

yang gemar bersedekah karena di saat hari kiamat itulah sedekah 

menjadi penolong bagi siapapun yang gemar melakukannya.  

4. Sedekah tidak mengurangi harta bahkan orang yang bersedekah 

memperoleh pahala yang besar dan berlipat ganda. 

Rasulullah SAW bersabda 

ِمْنَُمالٍُ  َماُنَقََصْتَُصَدقَةُ 

Artinya: “Sedekah tidaklah mengurangi harta.” 
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Makna hadits diatas adalah secara bentuk harta tersebut 

berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi 

Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. 

Sesuai firman Allah SWT, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 261 : 

ْمُفِيَُسبِيِلُالل ِهَُكَمثَِلَُحبٍَّةُأَنبَتَْتَُسْبَعُ ُالَِّذيَنُي نِفق وَنُأَْمَوالَه  ثَل  مَّ

ُم ُِ ُس نب لٍَة ُفِيُك ل ِ ُِلَمنُيََشاءَُوالل هُ َسنَابَِل ُي َضاِعف  َُوالل ه  َُحبٍَّة ئَة 

َُعِليمُ   َواِسع 

Artinya:  Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang 
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa 
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada 
tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 
bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas 
(karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah:261) 

 

Ibaratnya ketika kita mengeluarkan hanya sebutir benih untuk 

disedekahkan maka Allah akan menggantinya dengan menumbuhkan 

tujuh bulir yang setiap bulir terdapat seratus biji. Sehingga jika dihitung 

secara matematis maka kita mengeluarkan 1 maka Allah akan 

menggantinya dengan 700 kali lipat. Sungguh beruntungnya bagi 

hamba Allah yang gembar bersedekah dijalan-Nya.  

2.2. Hubungan Sedekah dengan Pemberdayaan 

Menurut M. Syafi’ie (dalam Bahmid (2014)), terhadap 3 aspek yang 

terkait dengan pelaksanaan kewajiban bersedekah. Pertama, aspek moral 

dan psikologis. Dari segi ini di harapkan sedekah wajib berupa zakat yang 

mengikis ketamakan dan keserakahan manusia. Kedua, aspek sosial dari segi 

ini zakat infak dan sedekah bertindak sebagai instrument yang di berikan Islam 

untuk menghapus tingkat kemiskinan, sekaligus menyadarkan orang-orang 

kaya akan tanggung jawab sosial yang di bebankan agama kepada mereka. 

Ketiga, aspek ekonomi. Zakat, infak dan sedekah difungsikan untuk 
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mencegah penumpukan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit 

kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Dengan kata lain, zakat, infak, dan 

sedekah sebagai effort to flowing (usaha untuk menyalurkan) dan difungsikan 

sebagai pengendali terhadap sifat manusia yang cenderung senang terhadap 

akumulasi harta kekayaan. 

Berdasarkan aspek moral dan psikologis, jika seseorang melakukan 

sedekah akan menghilangkan ketamakan dan keserakahan manusia. Salah 

satu keutamaan sedekah adalah dapat menyucikan jiwa. 

Allah SAW, berfirman : 

ُ َُصََلتََكَُسَكن  َُعلَْيِهْمُُۖإِنَّ يِهْمُبَِهاَُوَصل ِ ه ْمَُوت َزك ِ ر  ذُِْمْنُأَْمَواِلِهْمَُصَدقَةًُت َطه ِ خ 

ْمُۗ َُعِليمُ ُلَه  َسِميع   َواللَّهُ 

Artinya:  Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 
bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
(Q.S. At-Taubah:103) 

Berdasarkan ayat diatas, disebutkan tentang zakat dimana zakat 

adalah sedekah wajib yang diperintahkan oleh Allah. Pengertian ayat diatas 

menyebutkan jika zakat dapat membersihkan dan mensucikan jiwa, badan 

dan harta. Alla Ta’ala berfirman :  

اَهاُ) وَرَهاَُوتَْقَواَهاُ)٧َونَْفٍسَُوَماَُسوَّ (٩(قَْدُأَْفلََحَُمْنَُزكَّاَهاُ)٨(ُفَأَْلَهَمَهاُف ج   

٠١)َُوقَْدَُخاَبَُمْنَُدسَّاَها )  

Artinya: Demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan) nya, maka Dia (Allah) 
mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, 
Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), dan 
sungguh rugi orang yang mengotorinya. (Q.S.Asy-Syams:7-9) 

Ketika manusia memiliki jiwa yang bersih maka akan membuat 

manusia tersebut memiliki energy yang positif yang secara tidak langsung 

membuat manusia tersebut bahagia.  
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Menurut Nusantara (2011), hasil- hasil penelitan modern menunjukkan 

bahwa perilaku altruisme seperti bersedekah atau berderma, baik dengan 

materi maupun tenaga profesional, memberi dampak positif bagi 

kesejahteraan pelakunya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Salah 

satunya dapat berpengaruh positif bagi kesehatan jasmaniah (raga) maupun 

bagi kesehatan jiwa.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, altruisme merupakan 

paham (sifat) yang lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan 

orang lain atau sikap yang ada pada manusia, yang mungkin bersifat naluri, 

berupa dorongan untuk berbuat jasa kepada orang lain.  

Salah satu penelitian mengenai altruism yang cukup lengkap dilakukan 

oleh Luks (1991) (dalam Nusantara (2011)) yang melibatkan dari 3000 

sukarelawan dari segala umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

menolong orang lain akan memberi sumbangan bagi terpeliharanya 

kesehatan kita dan dapat mengurangi efek penyakit dan kekacauan serius 

maupun ringan, baik secara psikologis maupun fisik.  

Sedangkan menurut Azzaini (2010) (dalam Nusantara (2011)) 

mengemukakan bahwa hukum kekekalan energi berlaku pula untuk energi 

amal manusia. Jika kita gemar memancarkan energi positif dalam berbagai 

bentuknya, maka kitapun akan mendapat feedback  dari lingkungan berupa 

energi positif, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, sedekah misalnya, harus 

dalam bentuk yang terbaik agar memperoleh ganjaran yang terbaik dari Allah 

SWT. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT: 

ُالل هَُبِِهَُعِليمُ  اُت ِحبُّوَنَُوَماُت نِفق واُِْمنَُشْيٍءُفَإِنَّ َُحتَّىُت نِفق واُِْممَّ  لَنُتَنَال واُْاْلبِرَّ
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Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu 
menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai… (Q.S. Ali 
Imran:92) 

Berdasrkan ayat diatas, apabila seseorang mampu bersedekah 

dengan sesuatu yang terbaik dan yang dicintainya atau disukainya, baik 

berupa harta, makanan, pakaian, atau selainnya, maka ia memperoleh 

ganjaran yang lebih besar dari Allah Ta’ala. 

Azzaini (2010) (dalam Nusantara (2011)) mengungkapkan jika 

seseorang gemar memancarkan energi positif dalam berbagai bentuknya 

misal bersedekah maka akan mendapat feedback  dari lingkungan berupa 

energi positif juga. Hal tersebut terjadi karena seseorang yang memberikan 

maupun menerima sedekah saling menyalurkan energi positif. Sesuai dengan 

aspek yang kedua yakni aspek sosial yang berkaitan dengan masyarakat 

secara luas. 

Selain menyucikan jiwa, sedekah juga dapat menumbuhkan jiwa sosial 

pagi pelakunya. Jiwa yang peduli antar sesama dan sikap saling tolong 

menolong. Sedekah juga dapat merekatkan tali silaturahmi antar sesama. 

Dalam aspek sosial, sedekah merupakan salah satu instrumen diberikan 

Islam untuk menghapus tingkat kemiskinan. Melalui penyaluran harta dari si 

kaya kepada si miskin, dari pihak yang berlebih kepada pihak yang 

kekurangan. Sehingga orang-orang kaya mempunyai tanggungjawab sosial 

dalam hal untuk menyalurkan hartanya. 

Ketika penyaluran harta dapat dilakukan secara merata terhadap 

setiap lapisan masyarakat, maka tingkat kemiskinan akan berkurang dan 

mempersempit kesenjangan sosial maupun ekonomi dalam masyarakat. 

Berjalannya aspek sosial dengan baik pasti akan memberikan dampak positif 

pula terhadap aspek ekonomi. Karena kedua aspek tersebut memiliki 
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keterkaitan yang saling mempengaruhi dalam pelaksanaan sedekah. 

Sedekah merupakan salah instrumen yang berfungsi mencegah adanya 

penumpukan harta pada sebagain kecil orang, sehingga melalui sedekah 

masyarakat dapat menyalurkan hartanya kepada pihak yang memang berhak 

dan membutuhkan.  

Tiga aspek diatas merupakan suatu integrasi yang menjadi satu 

kesatuan dalam pelaksanaan sedekah yang tidak dapat dipisahkan. Karena 

antar aspek saling mempengaruhi. Untuk mencapai tiga aspek tersebut, 

dibutuhkan tindakan nyata yang berdampak langsung terhadap masyarakat. 

Salah satu upaya yang tepat adalah pemberdayaan masyarakat. Karena 

melalui pemberdayaan, masyarakat akan jauh lebih peduli dan peka terhadap 

lingkungannya. Selain itu, pemberdayaan dapat mengurangi tingkat 

kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.  

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti 

kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk 

memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya 

kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Kasim, 2006). Melalui 

pemberdayaan, masyarakat dapat meningkatkan kapasitas mereka melalui 

ketersediaan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan 

sehingga mereka dapat berpartisipasi terhadap lingkungannya. 

Sedangkan berdasarkan World Bank (2001) (dalam Mardikanto dan 

Soebiato (2017)) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk 

memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat 

(miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan 

pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian 
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untuk memiliih (choice) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang 

terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, 

pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan 

dan sikap kemandirian masyarakat. 

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Mardikanto dan Soebiato (2017) 

pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan 

masyarakat (miskin, marginal, terpinggirkan) untuk menyampaikan pendapat 

dan atau kebutuhannya, pilihan-pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, 

mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakatnya secara 

bertanggung-gugat (accountable) demi perbaikan kehidupannya.  

Dalam pengertian tersebut, pemberdayaan mengandung arti 

perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik 

antara lain dalam arti: 

1) Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan; 

2) Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan); 

3) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan; 

4) Terjaminnya keamanan; 

5) Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa-takut dan 

kekhawatiran. 

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat kesamaan tujuan yang ingin 

dicapai antara sedekah dan pemberdayaan yaitu memperoleh daya atau 

kemampuan dari pihak yang memiliki daya (yang memiliki harta berlebih) 

kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (pihak yang kurang secara 

finansial). Sehingga melalui adanya pemberdayaan dan pelaksanaan 

sedekah dapat terwujudnya masyarakat yang peduli dengan sesama, saling 
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menyebarkan energi positif, dan mengurangi tingkat kemiskinan serta 

kesenjangan sosial maupun ekonomi dalam masyarakat.  

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017), upaya memberdayakan 

masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal. Pertama, 

menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi (daya) 

masyarakat berkembang (enabling). Pemberdayaan itu sendiri berarti upaya 

untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta 

mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi (daya) yang dimiliki 

masyarakat (empowering) melalui langkah-langkah lebih positif dan nyata, 

memberikan masukan (input) kepada masyarakat, dan membuka akses 

terhadap sumber daya yang tersedia dengan memberi peluang-peluang 

khususnya kepada masyarakat yang keberdayaannya amat kurang untuk 

berpartisipasi. Sehingga diperlukannya program khusus bagi masyarakat 

yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak 

selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Ketiga, memberdayakan 

mengandung pula arti melindungi. Maksud melindungi adalah sebagai upaya 

untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi 

yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat 

masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian 

(charity). 
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Gambar 2.1.  Tiga tahapan dalam Proses Pemberdayaan  

 Sumber: Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007) 

 

1. Tahap penyadaran melalui “pencerahan” kepada target dalam bentuk 

pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai 

“sesuatu”. Misal targetnya adalah kelompok masyarakat miskin. Prinsip 

dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu 

(membangun “demand”) diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu 

dimulai dari dalam diri (tidak dari orang luar). 

2. Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat yang 

kurang mampu sehingga mereka memiliki ketrampilan untuk mengelola 

peluang yang akan diberikan. Dimana tahap ini dilakukan dengan cara 

memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang 

bertujuan untuk meningkatkan life skill  dari masyarakat tersebut.  

3. Pada tahap pendayaan, masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan 

dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan 

berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar 

secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya serta 
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diakomodasi aspirasinya dan dituntun untuk melakukan terhadap pilihan 

dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut. 

Sehingga tujuan dari pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil 

yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang 

berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan hidup baik bersifat 

fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayan diri, mampu menyampaikan 

aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. 

2.3. Konsep Pemberdayaan Inklusif 

Istilah inklusi di dalam masyarakat belum begitu familiar. Masih sangat 

sedikit masyarakat yang memahami dengan hal tersebut. Menurut Yayasan 

Daya Akselerasi Aditama (DAKSA)1 inklusi digunakan sebagai sebuah 

pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan 

yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang 

dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, 

kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Terbuka dalam konsep lingkungan inklusi, 

berarti semua orang yang tinggal, berada dan beraktivitas dalam lingkungan 

keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman 

mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Jadi, lingkungan inklusi 

adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan 

hambatan dan menyenangkan karena setiap warga masyarakat tanpa 

terkecuali saling menghargai dan merangkul setiap perbedaan.  

                                                           
1 Yayasan Daksa merupakan sebuah lembaga sosial berbasis komunitas yang memberi perhatian 

terhadap para penyandang disabilitas di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

   
 

Mewujudkan masyarakat inklusif adalah sebuah upaya yang sangat 

baik dalam memberdayakan dan menyejahterkan penyandang disabilitas. Di 

dalam kehidupan sehari-hari, secara mendasar, prinsip-prinsip yang 

melandasi terwujudnya masyarakat inklusif telah menjadi bagian dari tatanan 

masyarakat. 

Inkulisifitas seharusnya menjadi bagian dari nilai masyarakat yang 

harus terus digali dan dikembangkan. Membangun masyarakat yang inklusif 

untuk difabel haruslah dimulai dengan membangun perspektif dan perlakuan 

yang positif terhadap disabilitas sendiri. Hal yang perlu disiapkan pula dalam 

perwujudan inklusifitas adalah adanya kebijakan yang mendukung dan 

memberikan jaminan atas kesetaraan dan keadilan. Ketersediaan akomodasi 

yang mendukung harus terus didorong yang mana semuanya akan terwujud 

apabila keberadaan difabel telah menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam 

kerangka pembangunan masyarakat Indonesia. 

Perubahan sederhana dan praktis dapat dirasakan dengan inklusi. 

Pemberian rasa aman dan nyaman dalam masyarakat merupakan sebuah 

cita-cita bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan dimana mereka 

diberikan peluang untuk berkembang sesuai minat dan bakatnya, 

menyesuaikan cara belajar yang terbaik serta mengupayakan kemudahan 

untuk melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak sebagai masyarakat. 

Salah satu kelompok termaginalkan adalah para penyandang 

disabilitas. Istilah penyandang disabilitas merupakan pengganti dari istilah 

penyandang cacat yang dulu lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Istilah 

ini resmi digunakan di Indonesia semenjak diratifikasinya konfensi PBB 

tentang hak penyandang disabilitas atau The UN Convention On the Rights 

Of Persons With Disabilities pada pertemuan Penyusunan Bahan Ratifikasi 
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Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Sosial pada tanggal 29 Maret hingga 1 

April 2010. Hal tersebut dilatar belakangi oleh arti dalam istilah penyandang 

cacat yang dinilai mengandung makna bernuansa negatif dan bertentangan 

dengan hak asasi manusia. Tak hanya itu, istilah tersebut juga dipandang 

dapat mendiskriminasikan penyandang disabilitas di lingkungan sosial dimana 

mereka sering diidentikan dengan kondisi yang lemah tidak berdaya, 

berpenyakit, dan tidak produktif. Dengan demikian, istilah penyandang 

disabilitas dipandang lebih konstruktif dan layak untuk digunakan (Ardinata, 

2017). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 

tentang penyandang disabilitas, disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 bahwa  

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan 

fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 

dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara 

lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 2 

disebutkan adanya kesamaan hak bagi disabilitas, yakni Kesamaan 

Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau 

menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan 

potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.  

Dalam undang-undang pun dijelaskan tentang adanya pemberdayaan 

khusus disabilitas dalam pasal 1 ayat 7 bahwa pemberdayaan adalah upaya 

untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk 

penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan 
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berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang 

tangguh dan mandiri.  

Dalam mencapai tujuan untuk membuat penyandang disabilitas 

menjadi seorang individu yang tangguh mandiri, salah satu upaya yang dapat 

dilakukan melalui implementasi pendidikan inklusi. Menurut Ni'matuzahroh 

dan Nurhamida (2016) pendidikan inklusif merupakan sebuah konsep yang 

muncul untuk memberi solusi terhadap persoalan pendidikan yang belum 

sepenuhnya dapat diakses oleh setiap orang karena berbagai keterbatasan 

yang mereka miliki, baik fisik, kognitif, sosial ekonomi atau individu 

berkebutuhan khusus (IBK). Individu dengan keterbatasan ini seringkali 

mendapat perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan. Pendidikan 

inklusif memiliki prinsip dasar bahwa selama memungkinkan, semua anak 

seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun 

perbedaan yang mungkin ada pada mereka. 

Pendidikan inklusif sebagai sebuah strategi dalam mengurangi adanya 

diskriminasi bagi disabilitas dan terwujudnya pendidikan yang bersifat 

universal bagi semua kalangan masyarakat tanpa memandang latar suku, 

kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis 

(keterpencilan) tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan perbedaan kondisi 

fisik atau mental. 

Besar harapan melalui pendidikan inklusif mampu melayani kebutuhan 

anak-anak berkebutuhan khusus dalam hal pendidikan yang selama ini 

termarginalkan. Dengan pendidikan inklusif mereka diberi kesempatan untuk 

menikmati pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya yang 

disesuaikan dengan kondisi kekhususan mereka.  Tujuan utama dari 

pendidikan inklusif adalah untuk mendidik anak berkebutuhan khusus dikelas 
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reguler bersama-sama dengan anak normal dengan dukungan yang sesuai 

dengan kebutuhannya disekolah yang terdekat dengan tempat tinggalnya dan 

tanpa adanya sikap diskriminatif.  

Namun, terdapat persoalan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif 

yang belum terlaksana sebagaimana yang diidealkan karena berbagai 

keterbatasan yang ada didalam pelaksanaanya dilapangan. Menurut 

Ni'matuzahroh dan Nurhamida (2016) dari hasil-hasil penelitian diketahui 

berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan sekolah seperti kesiapan 

orangtua dan siswa non ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) menerima 

keberadaan siswa, belum siapnya tenaga pendidikan inklusif, fasilitas yang 

belum mendukung, dan lain-lain, sehingga pembelajaran di kelas inklusif 

belum optimal. Bahkan ABK disekolah-sekolah inklusif masih menerima 

model pengajaran yang beragam dan belum sepenuhnya sesuai dengan 

prinsip pendidikan inklusif. 

Hal tersebut merupakan sebuah permasalahan yang harus dicari 

solusinya bersama. Pendidikan inklusif membutuhkan dukungan dari berbagai 

pihak terutama lingkungan masyarakat. Pendidikan merupakan sebuah 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Melalui pendidikan inklusif, anak 

dilatih untuk terbiasa dengan lingkungan inklusif. Sehingga sebuah kebiasaan 

yang diterapakan dalam pendidikan inklusif memberntuk karakter anak didik 

menerima berbagai pebedaan dan kebergaman latar belakang manusia di 

masyarakat  

Perlunya dukungan dari berbagai pihak dalam menyukseskan 

pendidikan inklusi meliputi pelaku pendidikan inklusi (guru, siswa ABK, siswa 
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non ABK), pemerintah dan lingkungan masyarakat, Tanpa dukungan dari 

lingkungan masyarakat terutama komunitas sekolah, maka pelaksanaan 

pendidikan inklusif tidak akan terlaksana dengan baik. Berawal dari 

kepedulian antar siswa non ABK kepada ABK disekolah yang akan menjadi 

sebuah kebiasaan yang menular di tengah masyarakat.Jika berbagai pihak 

mendukung dengan adanya pendidikan inklusif maka akan mudah tercipta 

masyarakat inklusif yang sesungguhnya.  

2.4. Penelitian Terdahulu 

Setelah melakukan pencarian literatur terdapat beberapa literatur yang 

telah membahas pemberdayaan penyandang disabilitas. Dengan 

memaparkan penelitian terdahulu kiranya dapat memberikan penjelasan 

mengenai persamaan dan perbedaan dalam konteks ini. Adapun penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini diantaranya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Okky Sepprian dan Theresia Indrawati 

(2018) melakukan penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat melalui 

Rumah Harapan dalam Memberikan Life Skill Kerajinan Tangan Warga 

Tunagrahita Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

Hasil penelitian dengan adanya pemberdayaan dalam memberikan life skill 

kerajinan tangan melalui rumah harapan telah memberikan implikasi pada 

warga tunagrahita yaitu, (1) kemampuan membuat kerajinan tangan, (2) 

partisipasi kehidupan sosial. Dari hasil yang diperoleh tersebut disarankan 

kepada pihak pengelola rumah harapan agar semakin baik dalam menyiapkan 

program pemberdayaan, terutamanya mendatangkan fasilitator professional 

di bidangnya sehingga dalam pelaksaanya sesuai dengan tujuan. 

Penelitian kedua, yang ditulis oleh Amila (2017) meneliti tentang 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Tunagrahita melalui Kelompok 
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Swadaya Masyarakat Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit. Didapatkan 

hasil penelitian bahwa adanya pemberdayaan ekonomi memberikan implikasi 

pada warga tunagrahita yakni: pertama, memiliki pendapatan dari kegiatan 

usaha, kedua, memiliki kemampuan mobilitas, ketiga, memiliki partisipasi 

dalam kehidupan sosia 

Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Arum dan Haryanti (2017) 

mengenai Program Pemberdayaan Tunagrahita melalui Kerajinan Keset di 

Desa Karangpatihan. Hasil penelitian mendapatkan tiga tahapan yaitu: 

menyusun rencana kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan 

pelatih, melaksanakan pelatihan keset di PLK Rumah Harapan, dan 

memantau proses hasil pelatihan keset yang ditujukan untuk tunagrahita. 

Penelitian keempat mengenai Model Pemberdayaan Masyarakat 

Tunagrahita di Kampung Idiot Kabupaten Ponorogo yang ditulis oleh Dewi 

(2016). Hasil yang diperoleh adalah Model Pemberdayaan Masyarakat 

Tunagrahita di Kampung Idiot adalah pemberdayaan masyarakat berbasis 

penguatan. 

Penelitian kelima berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Muslim 

Penyandang Cacat/Disabilitas melalui Pemanfaatan Dana Zakat (Kajian dari 

UU No. 23 tahun 2011)”. Hasil penelitian menyatakan jika bantuan yang 

diberikan sebagai modal usaha bisa digunakan untuk mencari nafkah dan 

mengembangkan serta memberdayakan potensi kaum penyandang 

cacat/disabilitas.  

Berdasarkan penjelasan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa 

kelima penelitian membahas tentang pemberdayaan penyandang disabilitas, 
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akan tetapi yang membedakan adalah dari program yang diteliti yaitu program 

dana sosial yang fokus pada penyandang disabilitas.  

Untuk mempermudah menjelaskan perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini, maka dijelaskan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No 
Penulis 
(Tahun) 

Judul Tujuan Hasil 

1. Okky 
Sepprian 
dan 
Theresia 
Indrawati 
(2018) 

Pemberdayaa
n Masyarakat 
melalui 
Rumah 
Harapan 
dalam 
Memberikan 
Life Skill 
Kerajinan 
Tangan 
Warga 
Tunagrahita 
Desa 
Karangpatiha
n Kecamatan 
Balong 
Kabupaten 
Ponorogo 

Untuk 
mendiskripsika
n 
pemberdayaan 
masyarakat 
dalam 
memberikan 
life skill 
kerajinan 
tangan warga 
tunagrahita di 
Desa 
Karangpatihan
, faktor 
pendukung 
dan 
penghambat 
rumah 
harapan dalam 
memberikan 
life skill 
kerajinan 
tangan warga 
tunagrahita. 

Hasil dari adanya 
pemberdayaan dalam 
memberikan life skill 
kerajinan tangan 
melalui rumah 
harapan telah 
memberikan implikasi 
pada warga 
tunagrahita yaitu, (1) 
kemampuan 
membuat kerajinan 
tangan, (2) partisipasi 
kehidupan sosial. Dari 
hasil yang diperoleh 
tersebut disarankan 
kepada pihak 
pengelola rumah 
harapan agar 
semakin baik dalam 
menyiapkan program 
pemberdayaan, 
terutamanya 
mendatangkan 
fasilitator professional 
di bidangnya 
sehingga dalam 
pelaksaanya sesuai 
dengan tujuan. 

2. Amila 
(2017) 

Pemberdayaa
n Ekonomi 
Masyarakat 
Tunagrahita 
melalui 
Kelompok 
Swadaya 
Masyarakat 
Rumah 
Harapan 

Untuk 
mendeskripsik
an 
pemberdayaan 
ekonomi waga 
tungrahita di 
Desa 
Karangpatihan 
Ponorogo, dan 
juga implikasi 
yang 

Hasil dari adanya 
pemberdayaan 
ekonomi memberikan 
implikasi pada warga 
tunagrahita yakni: 
pertama, memiliki 
pendapatan dari 
kegiatan usaha, 
kedua, memiliki 
kemampuan 
mobilitas, ketiga, 
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Karangpatiha
n Bangkit 

dihasilkan dari 
adanya 
pemberdayaan 
ekonomi 
masyarakat 

memiliki partisipasi 
dalam kehidupan 
sosial. 

3.  Tanjung 
Sekar 
Arum dan 
Rina 
Herlina 
Haryanti 
(2017) 

Program 
Pemberdayaa
n Tunagrahita 
melalui 
Kerajinan 
Keset di Desa 
Karangpatiha
n 
Kecamatan 
Balong 
Kabupaten 
Ponorogo 

Untuk 
mendeksripsik
an tahapan-
tahapan 
program 
pemberdayaan 
tunagrahita 
melalui 
kerajinan keset 
di Desa 
Karangpatihan
. 

Hasil penelitian 
didapatkan tiga 
tahapan yaitu 
menyusun rencana 
kegiatan yang 
dilakukan oleh Kepala 
Desa dengan pelatih, 
melaksanakan 
pelatihan keset di 
PLK Rumah Harapan, 
memantau proses 
hasil pelatihan 
keset yang ditujukan 
untuk tunagrahita 

4. Dian 
Suluh 
Kusuma 
Dewi 
(2016) 

Model 
Pemberdayaa
n Masyarakat 
Tunagrahita  
di Kampung 
Idiot 
Kabupaten 
Ponorogo 

Untuk melihat 
model 
pemberdayaan 
masyarakat 
Tunagrahita di 
tempat 
tersebut. 

Model Pemberdayaan 
Masyarakat 
Tunagrahita di 
Kampung Idiot adalah 
pemberdayaan 
masyarakat berbasis 
penguatan. 

5. Agus 
Rianto 
(2015) 

Pemberdayaa
n Masyarakat 
Muslim 
Penyandang 
Cacat/Disabilit
as Melalui 
Pemanfaatan 
Dana Zakat 
(Kajian Dari 
UU No.23 
Tahun 2011) 

Untuk 
mengetahui 
implementasi 
pemberdayaan  
Masyarakat 
Muslim 
Penyandang 
Cacat/Disabilit
as 
Berdasarkan 
UU No.23 
Tahun 2011 
tentang 
Pengelolaan 
Zakat 

Hasilnya  bantuan 
diberikan sebagai 
modal usaha yang 
bisa digunakan untuk 
mencari nafkah dan 
mengembangkan 
serta 
memberdayakaan 
potensi kaum 
penyandang 
cacat/disabilitas 
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2.5. Kerangka Berpikir 

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya 

permasalahan mengenai suatu keterbatasan atau kekurangan yang dialami 

dan dihadapi oleh kelompok masyarakat yang termarginalkan. Keterbatasan 

terbagi atas keterbatasan fisik, ekonomi dan sosial. Dalam penelitian ini, 

peneliti berfokus pada keterbatasan fisik yang biasa disebut dengan 

disabilitas. Terdapat dua jenis disabilitas yaitu disabilitas mental dan 

disabilitas fisik. Kondisi masyarakat penyandang disabilitas kesulitan untuk 

berkembang karena faktor keterbatasan fisik yang menghambat mereka. 

Selain itu, ketidakpercyaan akan kemampuan mereka dalam berkarya dan 

berusaha layaknya orang pada umumnya membuat mereka semakin 

terbelakang dan dikucilkan. Maka dari itu diperlukannya pemberdayaan 

khusus untuk disabilitas. Terdapat berbagai jenis pemberdayaan yakni 

pendidikan, ekonomi, wisata, agama/religi, kesehatan, pertanian, sosial dan 

budaya.  

Penelitian ini berfokus pada program pemberdayaan agama/religi yang 

diharapkan dapat menemukan solusi dari peningkatan kesejahteraan sosial 

dan ekenomi bagi difabel. Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan 

untuk memfokuskan penelitian ke dalam objek yang diteliti agar 

pembahasannya tidak melebar yang menyebabkan hasil penelitian tidak 

sesuai dengan konsep dan tujuan awal penelitian. Berikut konsep kerangka 

berpikir: 
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Gambar 2.2. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ilustrasi Peneliti, 2018 

Berdasarkan kerangka berpikir maka dapat dijelaskan dalam mencapai 

tujuan masyarakat yang mandiri melalui program pemberdayaan masyarakat 

jenis agama/religi. Program tersebut disebut Program Dana Sosial yang 

berfokus dalam pengumpulan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat. 

Dalam menganalisa masalah menggunakan konsep pemberdayaan yang 
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bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan melakukan upaya 

memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam tolong menolong sesama melalui instrumen sedekah. 

Sehingga akan tercipta masyarakat yang mandiri secara fisik maupun 

finansial.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui ikhtiar 

pemberdayaan penyandang disabilitas mental (down syndrome) melalui 

program dana sosial, maka pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. Alasan memilih pendekatan kualitatif karena 

didasari fenomena yang ingin diteliti yakni kehidupan masyarakat dan 

aktivitas sosialnya. Untuk mengungkapkannya maka pendekatan yang tepat 

adalah kualitatif karena dapat memberikan rincian yang kompleks tentang 

fenomena yang sulit diungkapkan. 

Meleong (2005) (dalam Herdiansyah (2010)) mendefinisikan bahwa 

penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk 

memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan 

mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti 

dengan fenomena yang diteliti. 

Creswell (2016) mendefinisikan metode penelitian kualitatif 

merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna 

yang—oleh sejumlah individu atau sekelompok orang—dianggap berasal 

dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan 

upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan 

prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, 

menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke 

tema-tema umum dan menafsirkan makna data.  
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Berdasarkan karakteristik diatas, penelitian ini menjadikan proses 

penelitian secara langsung ke lapangan, mewawancarai, dan 

mengumpulkan berbagai materi atau bahan yang berkaitan dengan 

pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas mental (down syndrome) di 

Desa Karangpatiahan, Ponorogo. 

3.2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan 

metode fenomenologi. Menurut Bandur (2016) fokus penelitian fenomenologi 

ialah pada essence (esensi atau hal-hal mendasar), invariant structure 

(struktur yang tetap), essential of live experience (hal-hal yang penting dari 

pengalaman hidup) sekelompok orang (komunitas). Secara khusus, 

penekanan fenomenologi dalam disiplin ilmu psikologi ialah pada esensi 

pengalaman hidup masing-masing individu dalam komunitas tersebut, bukan 

pengalaman kelompok.  

Alasan penulis memilih metode penelitian fenomenologi adalah untuk 

mengungkap fenomena dibalik fenomena yang terjadi di Desa Karangpatihan 

dengan lebih mendalam melalui wawancara kepada informan yang 

mengalami secara langsung fenomena tersebut.  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Creswell (2016) bahwa riset 

fenomenologi (phenomenological research) merupakan rancangan penelitian 

yang berasal dari filsafat dan psikologi di aman peneliti mendeskripsikan 

pengalaman kehidupan manusia tentang suatu fenomena tertentu seperti 

yang dijelaskan oleh para partisipan. Deskripsi ini berujung pada inti sari 

pengalaman beberapa individu yang telah mengalami semua fenomena 
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tersebut. Rancangan ini memiliki landasan filosofis yang kuat dan melibatkan 

pelaksanaan wawancara.  

Sedangkan menurut Manzilati (2017), fenomenologi adalah analisis 

yang dilakukan tidak hanya bertumpu kepada realitas yang tampak (gejala) 

tetapi hakikatnya persoalan sebenarnya dari gejala yang tertangkap. 

Fenomena sendiri dapat dipilah menjadi bagian-bagian noema dan noesis. 

Gejala yang tertangkap (oleh indra) adalah noema, dan dari mana noema 

berasal disebut sebagai noesis. Dalam penelitian kualitatif, tidak hanya noema 

yang ditangkap tetapi peneliti hatus menemukan noesisnya. 

3.3. Unit Analisis dan Penentuan Informan 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat 

penyandang disabilitas (down syndrome).  Sedangkan dalam penentuan 

informan, peneliti melakukan identifikasi dan/atau melakukan seleksi tentang 

sekelompok individu yang mengalami langsung fenomena yang sedang 

diteliti. Selanjutnya, dalam penentuan jumlah partisipan/informan penelitian 

tergantung pada ruang lingkup masalah penelitian yang sedang diteliti. 

Jumlah partisipan dapat bertambah dalam proses pengumpulan data ketika 

tujuan penelitian belum dapat terjawab oleh partisipan yang terlibat. (Badur, 

2016). Berikut merupakan kriteria informan : 

1. Pemimpin atau Tokoh Masyarkat Desa Karangpatihan, seseorang yang 

memiliki wewenang dalam pembuatan dan memutuskan pelaksanaan 

kebijakan (program) yang berlaku di suatu desa (Desa Karangpatihan) 

2. Pengurus Program Dana Sosial, meliputi Ketua PKK dan jajarannya, 

merupakan pihak yang terjun langsung dalam pengelolaan program 

dana sosial Desa Karangpatihan 
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3. Masyarakat Desa Karangpatihan meliputi masyarakat yang memberikan 

dana dan menerima bantuan dana. Alasannya karena pihak yang 

terlibat secara langsung adanya program dana sosial.  

3.4. Metode Pengambilan Data 

Untuk mencapai tingkat pengumpulan data yang maksimal dan 

lengkap maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Wawancara Mendalam (Indepth Interviews) 

Teknik wawancara dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah 

data dari responden dengan menggunakan teknik wawancara secara 

mendalam (In-deepth interviews) dilakukan untuk medapatkan keterangan 

dengan jelas. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan 

unstructured-interviews sehingga peneliti tidak menyiapkan pertanyaan-

pertanyaan penuntun sebelum melakukan wawancara, tetapi cukup 

menyediakan tema-tema umum yang hendak didalami dari informan. 

Alasan peneliti memilih teknik wawancara mendalam karena ingin 

mengetahui pendapat dan pengetahuan informan serta informasi terkait 

pemberdayaan disabilitas mental melalui program dana sosial secara lebih 

rinci dari informan melalui tetap muka.  

b. Pengamatan (Observasi) 

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan 

melakukan pengamatan pada wilayah yang dijadikan objek penelitian 

dimana objek penelitian dilakukan di Desa Karangpatihan, kabupaten 

Ponorogo, Jawa Timur. 

Setelah melalui proses wawancara, peneliti melakukan observasi 

secara langsung dengan tujuan ingin mengetahui dan memastikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

kepastian atau kebenaran informasi yang diberikan informan saat 

wawancara.   

c. Dokumentasi 

Tahap dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data-data 

yang sudah tertulis pada instansi-instansi dan lembaga-lembaga yang 

terkait. Tahap dokumentasi bertujuan sebagai bentuk konfirmasi adanya 

proses pemberdayaan masyarakat disabilitas mental di Desa 

Karangpatihan melalui bentuk foto/gambar maupun data terkait.   

3.5. Metode Intepretasi Data 

Dalam mengintepretasi data, penulis menggunakan metode yang 

dikembangkan oleh Miles dan Hubberman (1994) bahwa intepretasi data 

penelitian kualitatif ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: 

1. Collecting data (pengumpulan data) yaitu penulis melakukan 

pengumpulan data-data yang diperlukan melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi yang begitu banyak. Melalui tahapan ini, penulis akan 

mengumpulkan data sebanyak mungkin guna terpenuhinya kebutuhan 

bahan penelitian.   

2. Data Reduction (Pemilihan data), yaitu semua data yang dikumpulkan 

dipilih antara yang relevan dan yang tidak relevan dalam penelitian. 

Dalam tahapan memilih data, penulis akan memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan tema, pola 

dan kebutuhan penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dari 

lapangan dapat memberikan gambaran secara jelas tentang ikhitiar 

pemberdayaan penyandang disabilitas mental di Desa Karangpatihan 

khususnya dalam program dana sosial.  
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3. Data Display (penampilan data), yaitu penulis menyajikan data dalam 

bentuk laporan secara sistematik dan mudah, dibaca serta dipahami. 

Sehingga pembaca akan lebih mudah menangkap maksud dari penulis 

dan tujuan penellitian.  

4. Conclusion (menarik kesimpulan), berdasarkan data relevan yang 

dikumpulkan dan ditampilkan tersebut, kemudian ditarik satu kesimpulan 

untuk memperoleh hasil akhir penelitian. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, 

temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek atau 

fenomena yang sebelumnya masih belum memberikan kejelasan secara 

pasti sehingga setelah di teliti dapat menjadi jelas dan memberikan 

kebermanfaatan.  

3.6. Uji Validitas Data 

Agar menjamin validnya data atau keabsahan data yang sudah peneliti 

amati apakah sesuai atau relevan dengan kenyataan yang ada dilapangan, 

peneliti menggunakan cara triangulasi yaitu pengujian terhadap berbagai 

sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Cara 

paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan 

melakukan trianguliasi peneliti, metode, teori, dan sumber data (Bungin, 

2007). 

Keabsahan data yang dapat dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

teknik triangulasi yaitu teknik triangulasi sumber data dan triangulasi metode. 

Maksud dari teknik trianguliasi sumber data menurut Bungin (2007) adalah 

membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif 
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yang dilakukan dengan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan 

hasil wawancara, (2) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan 

umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (3) membandingkan apa 

yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakan sepanjang waktu, (4) membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti 

rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada 

dan orang pemerintahan, (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi 

sutau dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan yang diharapkan 

adalah berupa kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan. 

Sedangkan triangulasi metode adalah melakukan pengecekan 

terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang 

didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau 

apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-

interview (Bungin 2007). Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji 

sumber data, apakah sumber data ketika di-interview dan diobservasi akan 

memberikan informasi yang sama atau berbeda. Sehingga triangulasi metode 

merupakan pengujian dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda.  
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BAB IV 

IKHTIAR PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS MENTAL MELALUI 

PROGRAM DANA SOSIAL DI DESA KARANGPATIHAN 

Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo lokasinya 

berada di sebelah barat daya Kabupaten Ponorogo atau sekitar 23 km dari pusat 

Kota Ponorogo. Sebuah desa yang terpencil dengan kondisi geografis yang kering 

dan tanahnya tandus karena berada di kawasan pegunungan kapur serta 

diperparah dengan minimnya sumber air. 

Gambar 4.1. Lokasi Desa Karangpatihan  

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 

Karangpatihan mendapatkan julukan sebagai “Kampung Idiot” setelah salah 

satu media masa meliput terkait Desa Karangpatihan. Jumlah penyandang 

tunagrahita terhitung banyak dibanding desa lain yakni 87 jiwa. Namun, anggapan 

bahwa seluruh warga Desa Karangpatihan seolah-oalah menderita disabilitas 

mental dibantah oleh Kepala Desa Karangpatihan. Beliau menjelaskan, 
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“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 penduduk, total penduduk 
desa ini sekitar 5000 jiwa, sedangkan yang idiot hanya 87 jiwa, sangat kecil 
lah. Cuman persepsi publik terbentuk sehingga seolah-olah satu kampung 
idiot, ini saya luruskan lah, gak bener juga kalau satu kampung.” 

Gambar 4.2. Warga RT 02/RW 02 Desa Karangpatihan yang Menderita Down 
Syndrome 

Sumber : Data Lapang, 2019 

Masyarakat menderita disabilitas mental diakibatkan pada tahun 1960-1970, 

warga Desa Karangpatihan memiliki kebiasaan menanam baterai yang diyakini 

menambah kesubuan tanah namun hal tersebut malah membuat kandungan 

yodium dalam tanah semkain hilang. Sehingga warga Desa Karangpatihan 

kekurangan asupan yodium yang berakibat kekurangan gizi.Situasi yang tak 

segera diatasi kala itu akhirnya membuat warga bertahun-tahun berkembang 

tanpa gizi yang baik. Menurut Kepala Puskesmas Kecamatan Balong, dr. 

Hermansyah menjelaskan,1 

                                                           
1 NET Documentary. 2015. Lentera Indonesia-Kisah Eko Mulyadi Pemerhati Tuna Grahita di 

Ponorogo. 
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“Dulu itu pernah ada kebiasaan untuk menanam baterai yang diyakini untuk 
menambah kesuburan tapi justru dengan begitu malah kontra terhadap 
kandungan yodium sehingga kandungan yodium semakin hilang. Disana 
dulu sudah pernah diteliti kandungan yodium di dalam air, di dalam tanah itu 
ternyata nol. Sehingga bisa dimaklumi bahwasannya apa yang dikonsumsi 
masyarakat sekitar melalui tanaman ataupun air yang ada disana tidak 
mengandung yodium.” 

Selain menjadi desa dengan warga penderita disabilitas mental terbanyak, 

kondisi rumah warga Desa Karangatihan pun juga masih memprihatinkan 

dibandingkan desa lainnya. Berdasarkan Badan Pusat Statitsik Kabupaten 

Ponorogo (2017) dari jumlah rumah warga Desa Karangpatihan sebanyak 1518, 

terdapat 276 rumah yang masih terbuat dari bambu.  

Gambar 4.3. Kondisi Rumah Warga RT 02/RW 02  Desa Karangpatihan 

Sumber : Data Lapang, 2019 

Hal tersebut pun diperparah ketika musim kemarau tiba, warga masyarakat 

kesulitan mendapatkan sumber mata air dikarenakan kondisi geografis yang 

kering dan tanahnya tandus karena berada di kawasan pegunungan kapur. 
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Gambar 4.4. Kondisi Geografis Desa Karangpatihan 

Sumber : Data Lapang, 2019 

Berbagai permasalahan yang dihadapi Desa Karangpatihan, terdapat pula 

masalah terkait stigma negatif dari masyarakat bahwa disabilitas mental adalah 

seorang yang mendapatkan kutukan atau karma. Adapula masyarakat yang 

menganggap para disabilitas mental sebagai beban, merepotkan dan tidak 

berguna. Padahal mayoritas penyandang disabilitas mental di Desa 

Karangpatihan masih berusia produktif, kisaran usia 40 tahun. Selain adanya 

stigma negatif tersebut, para penyandang disabilitas mental mengalami kesulitan 

dalam berkomunikasi dengan warga yang normal sehingga sulit diterima maupun 

dipekerjakan yang berakibat mereka hidup bergantung belas kasih orang lain. 

Hal tersebutlah yang membuat seorang Eko Mulyadi, Kepala Desa 

Karangpatihan, membuat gebrakan dengan berbagai programnya untuk para 

disabilitas mental agar hidup mandiri dan tidak bergantung atas belas kasih orang 

lain, salah satunya Program Dana Sosial. Program dana sosial adalah sebuah 

program yang mengajak masyarakat Desa Karangpatihan menginfakkan atau 

bersedekah 1000 rupiah/rumah setiap 1 bulan sekali. Program yang dikelola oleh 

pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Karangpatihan 

memiliki tujuan untuk membantu warga yang tidak mampu dan melatih seluruh 
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masyarakat Desa Karangpatihan termasuk warga penyandang disabilitas mental 

untuk bersedakah.  

Berbicara tentang sedekah, program dana sosial merupakan suatu program 

yang mengimplementasikan konsep sedekah dalam Q.S. Ali Imron ayat 133-134 

yaitu: 

َوَساِرُعوا إِلَى َمْغِفَرةٍ ِمْن َربُِِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواألْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقيَن 

اِء َوا٣١١) اِء َوالضَّرَّ ْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلعَافِيَن َعِن النَّاِس ( الَِّذيَن يُْنِفقُوَن فِي السَّرَّ

 (٣١١َواللَّهُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن )

Artinya: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada 
surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-
orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan 
(hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang 
yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah 
menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 

Berdasarkan Q.S.Ali Imron ayat 133-134 disebutkan salah satu ciri dari 

orang yang bertakwa adalah yang menafkahkan hartanya baik di watu lapang 

maupun sempit. Dapat diartikan jika sedekah merupakan perintah Allah SWT yang 

sudah seharusnya kita sebagai hamba yang taat tetap melaksanakan sedekah 

dalam kondisi apapun baik dalam kondisi lapang yakni dalam kondisi yang berlebih 

maupun kondisi sempit dan kekurangan. 

Program dana sosial merupakan suatu bentuk implementasi nyata dalam 

menjalankan perintah Allah SWT. Meskipun dalam kondisi keterbatasan secara 

ekonomi maupun psikis, hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk tetap 

melaksanakan sedekah. Padahal konsep sedekah yang berkembang di 

masyarakat selalu diidentikkan dengan harta yang diberikan dari si kaya kepada 

si miskin. Melalui program dana sosial, konsep sedekah di masyarakat 

terpatahkan dan membuktikan bahwa sedekah tidak selalu berkaitan dengan harta 

yang diberikan kepada orang lain namun tentang niat tulus dan ikhas untuk 

membantu sesama. 
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Selain menerapkan instrumen sedekah, ternyata program dana sosial 

merupakan sebuah program yang mengimplementasikan pemberdayaan inklusif. 

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017) pemberdayaan mengandung arti 

perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik 

antara lain dalam arti: 

1) Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan; 

2) Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan); 

3) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan; 

4) Terjaminnya keamanan; 

5) Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa-takut dan 

kekhawatiran. 

Sedangkan inklusif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

termasuk; terhitung; bersifat inklusi. Sedangkan pengertian inklusi digunakan 

sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah 

lingkungan yang semakin terbuka; mengajak masuk dan mengikutsertakan semua 

orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, 

status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Terbuka dalam konsep lingkungan 

inklusi, berarti semua orang yang tinggal, berada dan beraktivitas dalam 

lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman 

mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya (Yayasan Daya Akselerasi 

Aditama, 2013). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan inklusif adalah suatu 

upaya meningkatkan dan memperbaiki mutu hidup inidvidu maupun masyarakat 

yang bersifat terbuka dengan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat tanpa 

memandang perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status sosial, 

maupun kondisi fisik. Sehingga melalui pemberdayaan inklusif mampu 
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menciptakan lingkungan sosial masyarakat yang terbuka dan ramah untuk setiap 

lapisan masyarakat.  

Pemberdayaan yang dilakukan dalam program dana sosial antara lain:  

yang pertama sosialisasi melalui door to door dan di kelompok jamaah yasin putri 

dengan tujuan menyadarkan masyarakat. Yang kedua, pengumpulan dana 

masyarakat Desa Karangpatihan yang dilakukan melalui kelompok jamaah yasin 

putri dan sistem donasi. Yang ketiga, penyaluran dana berdasarkan laporan 

masyarakat dan dalam kegiatan santunan anak yatim. Yang keempat, pelaporan 

dan evaluasi terkait program dana sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, berikut daftar informan yang dijadikan 

sumber informasi untuk penelitian ini: 

Tabel 4.1. Daftar Informan 

 

4.1. Sosialisasi sebagai Ikhtiar Penyadaran Masyarakat 

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017) sosialisasi merupakan upaya 

mengkomunikasikan kegiatan untuk menciptakan dialog dengan masyarakat. 

No Nama Posisi 

1. Bapak Eko Mulyadi Kepala Desa Karangpatihan 

2.  Ibu Yuliana Ketua PKK Desa Karangpatihan 

3. Ibu Wati Bendahara program dana sosial 

4. Ibu Darmi Pengurus PKK  Desa Karangpatihan 

5. Ibu Misti Warga Desa Karangpatihan penerima bantuan 

dana sosial 

6 Ibu Wari Warga Desa Karangpatihan penyandang 

disabilitas mental dan penerima bantuan dana 

sosial 

7. Siti Khadijah Warga Desa Karangpatihan penerima bantuan 

dana sosial 

8. Ibu Katini Warga Desa Karangpatihan pemberi bantuan 

dana sosial 
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Melalui sosialiasi akan membantu untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan 

pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan.  

Sosialisasi merupakan suatu proses yang penting sebelum 

melaksanakan suatu program. Melalui sosialisasi inilah terjadi interaksi antara 

penerima manfaat (masyarakat Karangpatihan) dan fasilitator pemberdayaan 

masyarakat (pengurus program dana sosial) sehingga diharapkan adanya 

peningkatan pemahaman dari penerima manfaat terkait program yang akan 

dilaksanakan. 

Program dana sosial terbentuk pada tahun 2014, dalam melakukan 

sosialisasi melalui media lisan sehingga pengurus program dana sosial secara 

langsung mengkomunikasikannya dengan penerima manfaat yakni 

masyarakat Karangpatihan. Sosialisasi dilakukan dengan sistem door to door  

dan juga kelompok masyarakat seperti arisan, kelompok jamaah yasin putri, 

karang taruna dan lain-lain. 

 

4.1.1. Sosialisasi Door to Door 

Awal terbentuknya program dana sosial karena gebrakan dari 

seorang kepala desa bernama Eko Mulyadi yang memiliki kepedulian 

tinggi terhadap warganya dan menginginkan warganya menjadi lebih 

mandiri. Program dana sosial mulai melakukan sosialisasi dari tahun 

2014. Di awal perkembangan program dana sosial dalam 

pengumpulan dananya menggunakan kotak kardus yang berkeliling 

datang ke setiap rumah. Dalam pelaksanaanya dilakukan oleh 

karangtaruna desa. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Eko Mulyadi, 

“Itu 2014 kalau nggak salah waktu mengawalinya, pengelolanya 
karangtaruna aja belum banyak kan. Hanya satu lingkungan gitu 
kan. Itu kan hanya sebagai embrio saja kan, sebagai promo saja 
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lah kita bikin program. Start nya begitu, untuk mempopulerkan 
suatu program kan butuh strategi, itu strateginya kita aja.” 
 

Sosialisasi door to door merupakan sebuah strategi awal atau 

bisa disebut juga sebagai embrio sebuah program. Sehingga sebagai 

bentuk promosi atau memperkenalkan kepada masyarakat dengan 

adanya program baru yang disebut program dana sosial. Dalam 

memberikan sosialisasi apalagi untuk sebuah program baru, pasti 

adanya kendala. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dana 

sosial merupakan kendala utama. Bapak Eko Mulyadi menjelaskan, 

“Waktu itu kan masih awal kan ya, kalau awal itu kesadaran sih. 
Namanya awal belum banyak orang yang paham dan sadar. 
Masih banyak orang yang bertanya untuk apa duitnya, begitu 
berjalan tiba-tiba ada kegiatan santunan yatim piatu, ada begitu 
orang baru sadar. Karena menyadarkan masyarakat tidak 
semudah dibayangkan juga.” 
 
Dalam menyadarkan masyarakat terkait pentingnya dana sosial 

bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan proses, keikhlasan, kesabaran, 

dan keuletan dalam menjalankannya. Proses sosialiasi door to door,  

Namun, sosialiasi door to door tidak berjalan lama, hanya sekitar 

2 bulan atau 2 kali pelaksanaan yang pada akhirnya diubah menjadi 

ke jamaah yasin. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Eko Mulyadi, 

“Jadi begini, waktu itu kan mengawali hanya sekitar 2 kali 
kegiatannya 2 bulan, bulan ketiga sudah ke jamaah yasin.” 

Alasan diubahnya sosialisasi door to door menjadi ke kelompok 

jamaah yasin karena dirasa kurang efektif dalam pengelolaanya. Selain 

itu, sosialisasi harus datang ke setiap rumah, sehingga menguras 

tenaga dari pemuda yang terlibat. Hal tersebut dijelaskan Ibu Yuliana, 

“Kita itu datangnya dari rumah ke rumah, terlalu banyak 
menguras tenaga anak-anak harus muter ke setiap rumah jadi 
kurang efektif dan memakan banyak waktu. Terus kita 
memikirkan untuk cara mudahnya supaya itu semua bisa 
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berjalan itu kita masuk ke jamaah yasin. Kita sosialisasi di 
jamaah yasin dan itu akhirnya bisa berjalan sampai sekarang.” 

Bapak Eko menambahkan, 

“Kemudian program itu kita sosialisasikan akhirnya untuk 
efektivitas sekarang masuknya sudah ke jamaah-jamaah yasin. 
Jadi jamaah yasin itu sudah mengumpulkan dana-dana sosial itu 
sendiri. Makanya dana sosial itu kita kelola melalui PKK 
sekarang.” 

Selain dirasa kurang efektif ternyata sosialisasi door to door 

dalam pengelolaannya lebih ribet dan terkesan memaksa. Karena jika 

tidak memberikan sumbangan tuan rumah pasti merasa tidak enak. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Ibu Yuliana selaku Ketua PKK Desa 

Karangpatihan, 

“Sebenarnya itu sama tapi itu dulu kita pakainya box itu, datang 
ke setiap rumah. Mungkin itu lebih ribet, jadi kita pengelolaannya 
melalui jamaah yasin. Untuk pengumpulan dana melalui box ke 
setiap rumah itu kan orang pasti ngasih tapi mungkin kesannya 
agak maksa, kalau nggak ngasih itu kan nggak enak. Karena 
dana ini kan dana sosial jadi digunakan benar-benar untuk sosial 
maka kita kan juga harus ikhlas. Di jamaah yasinpun misal ada 
50 orang namun yang ngasih 25-30 orang pun tidak masalah 
bagi kita. Jadi nggak kita haruskan.” 

4.1.2. Sosialisasi di Kelompok Jamaah Yasin Putri 

Setelah dirasa sosialisasi door to door yang menggunakan kotak 

kardus terkesan ribet dan memaksa, maka sosialisasi dilakukan dalam 

kelompok jamaah yasin putri. Hal tersebut menghindari adanya bentuk 

pemaksaan dan memudahakan dalam pengelolaanya. 
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Gambar 4.5. Suasana sosialisasi di Kelompok Jamaah Yasin 

 

Sumber : Pengurus program dana sosial 

Sosialiasi dalam kelompok jamaah yasin putri mulai 

dilaksanakan pada tahun 2014. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak 

Eko Mulyadi, selaku Kepala Desa Karangpatihan sekaligus pencetus 

dari program dana sosial, 

“Jadi kegiatan ini kami namai “Karangpatihan Peduli”, kami 
mengawali sosialisasi baru pada tahun 2014 dan untuk sampai 
sekarang Alhamdulillah sudah lumayan berjalan…Kita 
melakukan sosialisasi di arisan, yasinan, karang taruna dan lain-
lain.” 
 

Hal tersebut dibenarkan pula oleh Ibu Yuliana selaku Ketua PKK 

Desa Karangpatihan sekaligus Ketua Program Dana Sosial, 

“Sebenarnya program itu sudah mulai sosialisasi dari tahun 
2014. Setelah itu, berjalannya program dari tahun 2015 akhir 
itupun belum 100% dan sampai sekarangpun jika kita katakan 
berhasil belum bisa berhasil sepenuhnya karena memang belum 
100%.” 

Karangpatihan Peduli merupakan suatu program yang di 

dalamnya terdapat berbagai program sosial khususnya kepedulian 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karangpatihan, 

salah satu progamnya bernama program dana sosial. Kondisi program 

dana sosial saat ini belum mencapai target 100%, namun dengan 

adanya sosialiasi yang terus menerus akhirnya dalam waktu 5 tahun 
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membuahkan hasil yang awalnya 10% saat ini sudah mencapai 60% 

dan diharapkan tahun berikutnya sudah mencapai 100%. Hal ini 

disampaikan oleh Bapak Eko Mulyadi, 

“Alhamdulilllah sudah berjalan mencapai 60% dari lingkungan-
lingkungan yang ada di Karangpatihan sudah mulai sadar dalam 
mengikuti dan menjalankan program tersebut. Karena kita juga 
tidak memaksakan juga semuanya. Kalau dulu dari 10% terus 
naik semakin naik kesadarannya. Insya Allah tahun depan ini 
sudah mencapai targetnya 100%. Memang harus pelan-pelan 
kita nggak mungkin langsung semuanya.” 

Mengutip dari pernyataan Bapak Eko Mulyadi, bahwa semua 

harus pelan-pelan dan tidak mungkin jika langsung semuanya. Dalam 

hal sosialisasi pemberdayaan masyarakat memang sangat dibutuhkan 

kesabaran dan keuletan, khususnya dalam program dana sosial yang 

memang bersifat sosial, tidak memaksa dan perlunya strategi dalam 

penyadaran masyarakat terkait pentingnya program dana sosial 

tersebut. Salah satu upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya 

suatu program yakni dalam sosialisasi adanya penyampaian alasan 

dan tujuan pembentukan program. 

Alasan dan tujuan pembentukan program yakni mewujudkan 

masyarakat Desa Karangpatihan menjadi lebih mandiri serta tidak 

bergantung dengan bantuan dari pihak luar desa. Melalui program 

dana sosial ini, diharapkan warga Desa Karangpatihan melatih warga 

masyarakat untuk bersedekah dan lebih sadar akan pentingnya 

membantu sesama. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Eko 

Mulyadi, selaku Kepala Desa Karangpatihan, 

“...Program ini saya lakukan dalam rangka menumbuhkan 
kemandirian masyarakat artinya membantu orang yang tidak 
mampu dilingkungan kita, tidak boleh kita gantungkan kepada 
orang lain yang jauh disana tapi cara menyelesaikan 
permasalahan sosial salah satunya kemiskinan harus dari 
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lingkungan sekitarnya. Kita mempunyai tanggungjawab seperti 
itu, makanya kita buat program namanya “Karangpatihan 
Peduli”. Salah satunya mengajak mereka menginfakkan atau 
istilahnya berzakat atau bersedekah itu kita ajak mereka 
bersedekah 1000 rupiah/rumah setiap 1 bulan sekali. Jadi 
konsepnya mengajak masyarakat untuk seikhlasnya 1000 
rupiah/rumah. 

Alasannya yang pertama Membantu warga yang tidak mampu, 
yang kedua, melatih warga masyarakat untuk 
berzakat/berinfaq/bersedekah. Karena namanya sedekah itu kan 
hal yang mudah juga hal yang sangat sulit bagi yang kurang 
sadar. Dengan mau tidak mau, meskipun awalnya terpaksa kan 
lama-lama menjadi biasa menyisihkan uangnya 1000rupiah 
setiap rumah sebulan sekali. Meskipun terkadang ada yang 
ngasih lebih dari 1000.” 

Berawal dari keinginan untuk lebih mandiri dan tidak ingin 

mengharapkan bantuan orang lain menjadi semangat untuk 

melanjutkan program dana sosial. Meskipun dengan nominal yang 

masih minimal, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan untuk 

tetap membantu warga masyarakat karangpatihan. Hal tersebut 

dijelaskan oleh Ibu Yuliana, 

“….. Karena kita tidak ingin mengharapkan bantuan semata dari 
orang lain. Kenapa kalau kita bisa meskipun dengan uang yang 
minimal, memulai dengan uang yang sedikit yaitu 
1000rupiah/rumah kita bisa membantu orang. Kenapa tidak kita 
laksanakan ? Dengan adanya wacana orang lain orang yang dari 
luar bisa membantu kita, kita juga harus bisa membantu orang-
orang yang ada di lingkungan karangpatihan dengan usaha kita 
sendiri. “ 

Penyampaian alasan dan tujuan program dalam sosialisasi 

merupakan suatu proses masyarakat memahami akan kemana arah 

tujuan dari program tersebut. Menurut Mardikanto dan Soebiato 

(2017), proses sosialisai menjadi sangat penting, karena akan 

menentukan minat dan ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi 

(berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat 

yang dikomunikasikan. Sehingga dengan adanya proses 

penyampaian alasan dan tujuan program, maka masyarakat tidak ragu 
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untuk terlibat dan mendukung program tersebut. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Ibu Darmi sebagai Pengurus PKK Desa 

Karangpatihan, 

“Alhamdulillah dengan pak lurah dan bu lurah memberikan kami 
informasi akhirnya kami tahu dan sadar juga itu memang penting 
untuk desa kita untuk menuju kebangkitan desa kita kan 
memang harus ada program. Nah kalau program itu baik kita 
sebagai masyarakat harus nyengkuyung ibaratnya itu 
mendukung.” 
 
Dalam pelaksanaan sosialisasi pasti adanya pro kontra yang 

terjadi di masyarakat.Terutama jika sosialisasi suatu program yang 

berkaitan dengan uang. Adanya prasangka buruk dan kecurigaan dari 

masyarakat terkait pengelolaan uang yang telah dikumpulkan. Hal 

tersebut dibenarkan oleh Bapak Eko Mulyadi, 

“Oiya tetap, kendala tetap banyak. Jadi kendala itu pasti ada pro 
dan kontra ya. Karena namanya berhubungan dengan 
kesadaran masyarakat karena masyarakat cenderung juga 
sensitif jika berhubungan dengan mengumpulkan uang. Kan 
orang takut “ntar duit dikumpulin, terus larinya kemana?” “Ntar 
pengelolaannya dikorupsi”. Pola-pola pikir negatif itu pasti ada 
….” 

Adanya kendala dalam sosialisasi juga diungkapkan oleh Ibu 

Yuliana yang menjabat sebagai Ketua PKK Desa Karangpatihan 

sekaligus Ketua Program Dana Sosial, 

“…ya sosialisasi waktu awal-awal yang susah susah gampang. 
Maksudnya begini, dengan mungkin kondisi SDM kita yang rata-
rata berbeda ya jadi nggak semua orang mengerti tentang 
kepedulian dengan sesama. Jadi kita juga punya banyak 
kendala, kendalanya ya mendapat cibiran, prasangka-prasangka 
buruk juga pasti terlontar. Tapi tidak apa, maksudnya nggak 
masalah juga bagi kita karena apa yang ingin kita lakukan itu 
untuk kebaikan bersama.” 

Adapun kendala dalam sosialiasi, pasti yang paling merasakan 

adalah pengurus dari program dana sosial yang secara langsung 

berhadapan dengan masyarakat. Selain mendapatkan cibiran dan 
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prasangka buruk dari masyarakat, terdapat kendala lain yaitu adanya 

perbedaan dari Sumber Daya Manusia (SDM). Maksud perbedaan 

SDM adalah pengetahuan masyarakat yang masih minim terkait 

pentingnya kepedulian kepada sesama, sehingga saat melakukan 

sosialisasi tidak semua mengerti tentang alasan dan tujuan 

terbentuknya program dana sosial. Hal tersebut yang mengakibatkan 

munculnya cibiran, kecurigaan dan prasangka buruk dari masyarakat.  

Namun, kendala terkait prasangka buruk tidak selalu datang dari 

masyarakat yang minim pengetahuan. Bahkan prasangka buruk 

datang dari masyarakat yang berkecimpung di pemerintahan desa 

yang menilai kegiatan desa terkait keuangan belum ada yang berhasil. 

Hal tersebut yang memicu rasa khawatir terkait pengelolaan keuangan 

program dana sosial. Ibu Darmi mengungkapkan,  

“Biasanya masalah dana sosial yang berpotensi berpikirnya 
masih negatif itu malah orang-orang yang berkecimpung di desa. 
Karena apa? kegiatan di desa masalah keuangan kan banyak 
ada koperasi, ada ini, ada itu. Mereka kan seakan-akan dengan 
banyak hal yang dilakukan belum ada yang berhasil dalam 
pengelolaan keuangan. Mereka itu sedikit ada rasa khawatir 
pengelolaan dana sosial disisi situ. “Opo iyo iki ngko nglumpukne 
duit e wong akeh diparakne sing bener?” ibaratnya uang tersebut 
bermanfaat untuk khalayak, mereka kan masih sangsi, karena 
dengan keuangan yang mereka rintis dari kegiatan-kegiatan 
didusun masing-masing mayoritas masih belum berjalan apa 
adanya. Jadi kekhawatiran itu muncul dari situ.”  

Dibalik kekhawatiran masyarakat terkait pengelolaan keuangan 

yang pada akhirnya menimbulkan prasangka buruk pasti ada 

alasannya. Hal tersebut dijelaskan Ibu Darmi, 

“Ya namanya di desa banyak program terkadang ada program 
yang benar-benar berjalan mulus dan sesuai prosedur tapi ada 
juga yang masih simpang siur. Jadi kita juga memahami juga 
masyarakat tidak menerima segala yang diberikan. Ibaratnya 
kalau disiapkan makanan tidak langsung untuk dimakan tapi 
mempertanyakan kenapa rasanya kok kecut dari segi mana, 
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misal manis dari segi mana . Mereka kan menelaah dulu, jadi 
dari situ pembelajarannya memang kita hidup di masyarakat juga 
harus menimbang mana orang yang sekiranya sudah tau atau 
belum kita harus bisa untuk menyikapinya.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, ketika adanya sosialiasi terkait 

suatu program baru, ternyata masyarakat merasakan kekhawatiran 

akan berjalannya program tersebut. Hal tersebut yang membuat 

masyarakat akan mempertanyakan dan menelaah terlebih dahulu 

sebelum menerima dan ikut berpartisipasi dalam program. Melalui 

sosialisasi secara terus menurus dan memberikan bukti nyata terkait 

program akhirnya masyarakat mulai percaya dan ikut berpartisipasi. 

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017), metode “demonstrasi 

(cara dan atau hasil)” seringkali dipandang sebagai metode yang 

paling efektif sesuai dengan istilah “seeing is believing” atau melihat 

menjadi percaya. Artinya di dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat, kepada penerima manfaat pemberdayaan masyarakat 

perlu ditunjukkan (diragakan) bukti-bukti yang nyata, yang dapat 

dengan mata kepala mereka sendiri, agar mereka mempercayai 

segala sesuatu yang disuluhkan.  

Salah satu ikhtiar dalam meyakinkan dan menyadarkan 

masyarakat terkait pentingnya program dana sosial yakni dengan 

memberikan bukti nyata kepada masyarakat. Sehingga masyarakat 

dapat melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan dan 

kebermanfaatan adanya program dana sosial. Bapak Eko Mulyadi 

menjelaskan, 

“...cuma kita kan memberikan bukti nih, begitu uang terkumpul 

uang digunakan untuk santunan anak yatim,begitu uang 

terkumpul untuk kegiatan yang lainnya. Salah satu bentuk 
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meyakinkan adalah memberikan bukti, buktinya yaitu kegiatan 

riil. Setelah ada uang terkumpul, ada orang mengalami 

kebakaran, kita bantu rumahnya. Ada orang miskin yang sakit 

kita bantu kasih duit untuk berobat. Anak-anak yatim kita 

kumpulkan, kita santuni. Seperti itu cara-cara memberikan bukti. 

Kalau ngomong aja percuma harus ada action riilnya.” 

Adanya pemberian bukti melalui kegiatan riil merupakan suatu 

proses penting dalam sosialisasi untuk meyakinkan masyarakat, 

karena masyarakat dapat melihat secara langsung dan dapat 

memberikan penilaian atas program dana sosial. Karena jika hanya 

memberikan penjelasan tanpa adanya aksi secara nyata masyarakat 

akan sulit percaya dan menerima adanya program tersebut. Hal 

tersebut didukung pemaparan oleh Ibu Yuliana,  

“..kita buktikan saja kepada mereka . Jadi contohnya begini 
sebelumnya itu (program) belum berjalan 50% jadi belum 
maksimal ya masih sekitar 30%-40% karena kendala luas 
wilayah. Jadi pada saat itu untuk 30%-40% sudah sangat bagus. 
Nah suatu hari, kita dicibir khususnya dari orang-orang yang 
tidak memiliki kepedulian kepada sesama. Mereka mengatakan 
“uangnya ini nanti buat apa? Jangan-jangan nanti dihabiskan si 
ini dan lain sebagainya.” Hal tersebut karena prasangka buruk 
mereka dulu. Terus pada saat 2017 setelah mengumpulkan 
dana dari tahun 2015 akhir, 2016 belum berjalan dengan lancar. 
Nah, di tahun 2017 itu kita mengadakan santunan anak yatim 
yang kita ambil dari dana itu dan kita buktikan pada mereka dana 
itu benar-benar hanya untuk santunan anak yatim. Untuk 
operasional lainnya itu saya dan teman-teman PKK lainnya 
mencari donatur sendiri. Jadi yang kita keluarkan untuk santunan 
anak yatim pure dari dana sosial yang ada. Selain itu kita juga 
membantu orang yang rumahnya kebakaran, orang yang sakit 
dan keadaannya miskin kita bantu dengan dana itu.” 
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Gambar 4.6. Memberikan Santunan Duka untuk Keluarga 
yang Ditinggalkan  

 

Sumber : Pengurus program dana sosial 

Cibiran masyarakat terkait pengelolaan keuangan dalam 

program dana sosial hingga prasangka buruk adanya penyelewengan 

uang merupakan beberapa kendala yang harus dihadapi. Melalui 

kegiataan santunan anak yatim, pengurus program dana sosial 

membuktikan bahwa cibiran dan prasangka buruk dari masyarakat 

tidak benar. Adanya kegiatan santunan anak yatim juga membuat 

kesadaran masyarakat terkait pentingnya program dana sosial mulai 

timbul. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Yuliana,  

“Ketika santunan anak yatim itu semua perwakilan di RT-RT kita 
undang dan dengan begitu mereka tahu ternyata uangnya untuk 
kegiatan seperti ini (santunan anak yatim,pen). Nah mulailah 
kesadaran mereka timbul.” 

Salah satu bentuk ikhtiar dalam menghadapi dan menyelesaikan 

kendala yang muncul yaitu dengan mengatur strategi atau siasat. 

Karena setiap kendala memiliki solusinya masing-masing. Siasat 

dalam menghadapi ketidakpercayaan dan kecurigaan masyarakat 

terkait program dana sosial dengan mengajak dan mengikutsertakan 
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masyarakat sehingga masyarakat akan secara langsung merasakan 

kebermanfaatan program dana sosial. Ibu Yuliana menjelaskan, 

“Karena kita kan harus punya kerja yang nyata dulu baru mereka 
percaya, kalau kita cuma ngomong “uang ini dikumpulkan untuk 
ini ini ini” orang akan sulit percaya. Selain itu permasalahan di 
SDM nya juga yang bermacam-macam contohnya penangkapan 
orang tentang pengumpulan dana sosial akan digunakan untuk 
apa akan berbeda-beda. Nah itulah yang harus kita siasati.” 

Penerapan metode seeing is believing atau melihat menjadi 

percaya akhirnya membuahkan hasil. Setelah masyarakat melihat 

langsung adanya bukti nyata dari program dana sosial meningkatkan 

kepercayaan dari masyarakat dengan adanya respon positif. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Ibu Darmi, 

“Tapi setelah melihat kenyataan bahwa dana sosial di Desa 
Karangpatihan dalam pengelolaannya sudah bagus, dalam 
penyalurannya sudah tepat sasaran, akhirnya mereka pun 
merespon bagus.” 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialiasi dalam program 

dana sosial diawali dengan sistem door to door yang menggunakan 

media kotak kardus yang berkeliling dari rumah ke rumah. Namun 

setelah berjalan 2 bulan dirasa kurang efektif, ribet dan terkesan 

memaksa. Oleh karena itu, sistem sosialisasi diubah menjadi 

sosialisasi di kelompok jamaah yasin putri. Ketika sosialisasi 

berjalan, muncul pro kontra dari masyarakat terkait program dana 

sosial. Namun dari pengurus dana sosial memiliki strategi dengan 

memberikan bukti melalui kegiatan riil. Selain itu, pengurus juga 

mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan agar 

masyarakat yang kontra terhadap program dana sosial dapat melihat 

secara langsung dan merasakan kebermanfaatan adanya program 

tersebut.  
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4.2. Pengumpulan Dana Program Dana Sosial 

Pengumpulan dana ini merupakan kegiatan mengumpulkan dan 

menghimpun dana masyarakat yang bersifat sedekah. Allah memerintahkan 

untuk melakukan pengumpulan dana zakat dalam Qur’an Surat At-Taubah 

ayat 103: 

يِهْم ِبَها َوَصلِِّ َعلَْيِهْم ۖ إِنَّ َصََلتََك َسَكٌن  ُرُهْم َوتَُزكِِّ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصَدقَةً تَُطهِِّ

 لَُهْم ۗ َواللَّهُ َسِميٌع َعِليمٌ 

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa 
bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 

Zakat merupakan sedekah wajib yang harus dilakukan oleh setiap umat 

muslim. Program dana sosial merupakan suatu program latihan zakat yang 

saat ini masih bersifat sedekah sunnah sehingga belum adanya syarat khusus 

atau bebas dalam hal jumlah, penerimanya dan waktu ketika memberikan 

harta tersebut. Harapannya melalui program dana sosial ini pemahaman 

masyarakat terkait zakat dan sedekah akan meningkat. Besar harapan pula 

melalui program dana sosial akan menjadi suatu program pengumpulan zakat 

yang terorganisir dan terstuktur seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ). 

Dalam melakukan pengumpulan dana program dana sosial belum ada 

tempat khusus dalam pengelolaannya namun melalui kelompok kegiatan 

masyarakat misal arisan putri dan kelompok jamaah yasin di setiap dusun. 

Bapak Eko Mulyadi mejelaskan, 

“Tidak ada. Program latihan zakat pengumpulannya dilakukan melalui 
organisasi masing-masing seperti arisan putri, jamaah yasin putri.” 

Sedangkan pengurus utama program dana sosial adalah pengurus 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Alasannya karena, ibu-ibu lebih 
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telaten dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Eko 

Mulyadi, 

“Pengelola utamanya yaitu PKK. Karena ibu-ibu lebih telaten dalam 
ngurus duit-duit seperti itu.” 

 

Ibu Yuliana membenarkan jika pengurus PKK juga sebagai pengurus 

program dana sosial. Namun tidak ada tim khusus dalam program dana sosial 

karena dalam pengelolaannya bekerja sama dengan seluruh pengurus dan 

anggota PKK. Beliau menjelaskan, 

“Sebenarnya untuk pengurus inti PKK itu  ada saya sebagai Ketuanya, 
ada wakilnya, ada sekretarisnya 2 dan ada bendaharanya 2 yang 
mengurus dana sosial itu. Tapi untuk keseluruhan anggota PKK itu ikut 
andil dalam pengelolaannya. Sebenarnya untuk kegiataan dana sosial 
kita bekerja bersama-sama jadi tidak ada tim khususnya untuk mengurus 
sendiri. Karena kita pengelolaannya lewat PKK, maka pengurusnya untuk 
dana sosial juga dari pengurus PKK. Jadi untuk penanggungjawabnya itu 
saya, untuk bendahara juga dari bendahara PKK. Sedangkan untuk 
masuk ke jamaah yasin itu anggota kita yang masuk ke jamaah yasin. 
Jadi ada ketua dusun yang sekaligus menjadi ketua PKK dusun yang 
akan masuk juga ke jamaah yasin. Jadi ada anggota PKK yang bertugas 
untuk mengumpulkan dari jamaah yasin lalu menyerahkan kepada 
bendahara pada saat perkumpulan PKK.” 

Sehingga dalam pengelolaan program dana sosial adanya kerjasama dari 

berbagai pihak. Tidak hanya dari pengurus PKK desa namun PKK dusun juga 

ikut andil dalam pengelolaan keuangan. Karena pengurus PKK dusun yang 

terjun langsung dalam kelompok jamaah yasin. 

4.2.1.  Pengumpulan Dana melalui Kelompok Jamaah Yasin Putri 

Kelompok jamaah yasin putri atau biasa disebut yasinan 

merupakan suatu kelompok atau perkumpulan ibu-ibu yang 

melakukan kegiatan membaca surat yasin di hari tertentu sesuai 

kesepakatan yang telah ditentukan. Dulu di awal terbentuknya 

program dana sosial, pengumpulan dana dilakukan menggunakan 
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kotak kardus keliling ke setiap rumah di Desa Karangpatihan. Karena 

dirasa ribet maka pengumpulan dana dilakukan di kelompok jamaah 

yasin putri. Selain itu, pengurus dana sosial yang berasal dari 

pengurus PKK yang notabene merupakan ibu-ibu juga dan mengikuti 

kelompok jamaah yasin putri, maka dalam koordinasi pengumpulan 

dana lebih mudah. 

Sistem pengumpulan dana program dana sosial yang melalui 

kelompok jamaah yasin putri yaitu menginfakkan atau bersedekah 

1000 rupiah/rumah setiap 1 bulan sekali. Nominal 1000 rupiah 

bukanlah ketentuan atau patokan, namun setidaknya setiap rumah 

dapat bersedekah 1000 rupiah yang diwakilkan oleh anggota 

keluarga yang mengikuti kelompok jamaah yasin misalnya ibu atau 

anak perempuan.  

Media pengumpulan dana dilakukan di jamaah yasin putri 

menggunakan kantong kresek. Ketika seluruh anggota jamaah yasin 

putri dirasa telah menyumbang semua, maka langsung dihitung saat 

itu juga dan disampaikan jumlah uang yang terkumpul. Setiap 

pengumpulan uang tidak ada pencatatan nama-nama orang yang 

telah menyumbang, jadi program dana sosial menerapkan sifat 

keikhlasan dan tidak ada paksaan. Penggunaan kantok kresek juga 

untuk menghindari paksaan dan rasa tidak enak jika tidak 

menyumbang. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Yuliana, 

“Oh ndak ndak, jadi memang nggak di catat. Jadi kita pakai 
kantong kresek diputerin siapa yang mau nyumbang dana 
sosial. Karena dana sosial itu kan harus dari jiwa sosialnya itu 
kan, maksudnya dia ikhlas nggak meskipun hanya 1000 rupiah. 
Tapi ternyata kalau yang memang sudah sadar itu mungkin 
2000-5000 rupiah sudah biasa. Tapi kalau yang belum sadar 
yang belum mungkin. Dan kita juga nggak membatasi mungkin 
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memang ada orang yang benar-benar nggak mampu tapi dia 
pengen nyumbang itu ngasih 500rupiah atau berapa ratuspun 
itu nggak masalah. Jadi memang nggak kita tekankan dan kita 
melarang untuk dicatat. Yang ngasih siapa saja tidak dicatat. 
Cuma untuk pengumpulannya dari setiap jamaah yasin itu 
memang kita punya catatannya. Karena kita kan butuh 
laporannya.” 

Selain penggunaan kantong kresek, adapula kelompok jamaah 

yasin yang menggunakan kaleng. Sehingga setiap kelompok 

memiliki media masing-masing dalam pengumpulannya. Hal tersebut 

dijelaskan oleh Ibu Darmi, 

“Jadi kalau di dusun Bibis itu kan ada 2 kelompok jamaah yasin 
yang kelompok 1 diadakan di minggu 1 dan 2 dan untuk 
kelompok 2 diadakan di minggu ke 3 dan 4. Sedangkan untuk 
pengumpulan dana sosial di lakukan di minggu ke 2 dan ke 4.  
Biasanya pengumpulannya menggunakan kaleng setelah 
diputarkan ke jamaah lalu uang terkumpul dan dihitung. Lalu, 
dilaporkan di jamaah itu terkumpul uang berapa. Jadi 
pencatatannya itu biasanya langsung ke desa, setelah dana 
uang terkumpul di jamaah yasin ada yang bertanggungjawab 
untuk menyerahkan langsung ke PKK desa.” 

 
Pengumpulan dana di setiap kelompok jamaah yasin putri 

dilakukan 1 bulan sekali. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibu Katini 

sebagai salah satu warga yang menjadi pemberi bantuan program 

dana sosial. 

“ya kalau pengumpulannya itu 1 bulan sekali terus diserahkan 
ke PKK desa itu.” 

 
Namun ada perbedaan disetiap kelompok jamaah yasin putri 

untuk waktu pengumpulan dana. Terdapat kelompok jamaah yasin 

putri yang pengumpulannya setiap 35 hari sekali atau biasa disebut 

selapan dina atau selapanan. Misal pengumpulan dana dilakukan 

setiap ahad wage maka seterusnya pengumpulan dana akan di hari 

ahad wage. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Misti selaku warga 
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yang menerima bantuan dana sosial yang juga mengikuti kelompok 

jamaah yasin, 

“Selapan dinten jadi 35 hari sekali setiap ahad wage, terus 
disetorkan ke PKK Desa” 

 
Gambar 4.7. Pengumpulan Dana dari Kelompok Jamaah Yasin 

Putri ke PKK Desa 

Sumber: Pengurus program dana sosial 

 
Setelah melakukan pengumpulan dana di setiap kelompok 

jamaah yasin, selanjutnya menyetorkan atau mengumpulkan dana 

tersebut di PKK Desa. Fungsi PKK Desa disini adalah sebagai pusat 

dari pengelolaan program dana sosial. Pengumpulan dana dilakukan 

setiap satu bulan sekali setiap adanya arisan PKK Desa. Sehingga 

perwakilan dari setiap kelompok jamaah yasin mengumpulkan ke 

bendahara PKK Desa yang sekaligus sebagai bendahara program 

dana sosial. Pengumpulan dana dari setiap kelompok jamaah yasin 

ke PKK Desa dilakukan setiap tanggal 25. Hal tersebut disampaikan 

oleh Ibu Yuliana, 

“…karena kita pengumpulannya kan per tanggal 25 tapi kadang 
ada lupa nggak kebawa pengurusnya nanti kita masukkan ke 
bulan depan. Itu ada juga yang jamaah yasin pengumpulannya 
3 bulan sekali.” 
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Terdapat sesuatu yang menarik yang ingin penulis bahas 

dalam pengumpulan dana dalam program dana sosial. Ketika 

pengumpulan dana tidak ada unsur pemaksaan dalam nominal yang 

ingin disumbangkan atau disedekahkan. Setiap perwakilan keluarga 

yang mengikuti kelompok jamaah yasin boleh bersedekah dengan 

nominal tidak ditentukan sesuai keikhlasan masing-masing. 

Menariknya adalah tidak adanya perbedaan si kaya dan si miskin. 

Tidak hanya si kaya atau yang berkecukupan yang boleh 

menyumbang, namun keluarga dengan keterbatasan secara finasial 

juga diperbolehkan meskipun dengan nominal yang lebih sedikit. Hal 

inilah merupakan suatu keinklusifan dari suatu masyarakat. Tidak 

ada perbedaan dalam melakukan suatu kegiatan. Seluruh 

masyarakat ikut serta dalam kegiatan atau program yang 

dilaksanakan tanpa memandang latar belakang, karakteristik, 

kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. 

Melalui pengumpulan dana, adanya sebuah pemberdayaan 

inklusif yang diterapkan. Karena seluruh masyarakat dapat ikut serta 

dalam program tersebut. Tanpa adanya syarat khusus yang harus 

dipenuhi untuk mengikuti kelompok jamaah yasin putri maupun 

dalam nominal uang yang ingin disumbangkan atau disedekahkan. 

Sehingga masyarakat yang berada dalam kondisi keterbatasan 

secara finansial tidak termarjinalkan. 

Adanya perintah Allah untuk menginfakkan harta dalam kondisi 

dan keadaan apapun (Q.S. Ali Imron ayat 133-134) bukanlah 

penghalang dan hambatan bagi hamba Allah yang tidak memiliki 

harta berlebih karena Allah tidak membebankan seseorang 

melainkan sesuai dengan yang telah diberikan Allah kepadanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

Bahkan Allah menjanjikan kepada hambanya adanya kemudahan 

setelah kesulitan. Allah berfiman dalam Q.S. At-Thalaq ayat 7: 

ا آتَاهُ  ن َسعَتِِه َوَمن قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُهُ فَْليُنِفْق ِممَّ ِليُنِفْق ذُو َسعٍَة مِِّ

  يُْسًرااللَّهُ بَْعدَ ُعْسرٍ اللَّهُ ََل يَُكلُِِّف اللَّهُ نَْفًسا إَِلَّ َما آتَاَها َسيَْجعَُل 
Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada 
seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan 
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 
sesudah kesempitan. 

Sehingga dengan adanya janji Allah untuk memberikan 

kelapangan sesudah kesempitan dapat menjadi semangat untuk 

setiap manusia yang ingin bersedekah meskipun dengan nominal 

yang sedikit. 

 

4.2.2. Pengumpulan Dana dari Sistem Latihan Zakat hingga Sistem Donasi 

Program dana sosial dalam pengumpulan dana diawali dengan 

sistem door to door yang akhirnya digantikan dengan sistem 

koordinasi melalui kelompok jamaah yasin putri hingga saat ini 

berkembang menjadi sistem donasi. Program dana sosial disebut 

juga latihan zakat karena dalam pengumpulan dana masih bersifat 

latihan dan belum bisa disebut sebagai zakat karena belum 

memenuhi persyaratan sehingga masih dikatakan sebagai sedekah. 

Sistem latihan zakat masih berjalan hingga sekarang yang terus 

berkembang menjadi sistem donasi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, donasi adalah 

sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada 

perkumpulan. Donasi bisa juga disebut derma, menurut Kamus 
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Besar Bahasa Indonesia, derma adalah pemberian (kepada fakir 

miskin dan sebagainya) atas dasar kemurahan hati; bantuan uang 

dan sebagainya (kepada perkumpulan sosial dan sebagainya). 

Dalam pengumpulan donasi masih bersifat insidental atau 

belum dilakukan secara rutin karena sistem donasi yang dilakukan 

hanya ketika akan diselenggarakannya kegiatan santunan anak 

yatim atau yatiman. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Eko Mulyadi, 

“Kalau program kita karangpatihan peduli itu 1000rupiah setiap 
rumah. Nah kalau ada santunan dari temen-temen luar negeri 
nambahin itu kan bukan program tapi itu hanya insidental.  
Donatur nambahi itu insidental aja, dia tidak masuk program. 
Itu kan sifatnya insidental, nggak bisa dipastikan kalau itu.” 

Cerita awal pengumpulan dana menggunakan sistem donasi 

berawal tahun 2017 saat akan mengadakan kegiatan santunan anak 

yatim. Dana yang dibutuhkan ternyata masih kurang, sehingga 

pengurus PKK yang juga sebagai pengurus dana sosial mencoba 

untuk mengumpulkan dana melalui masyarakat desa. Mendatangi 

setiap rumah yang dirasa mampu dan mau untuk ikut berkontribusi 

dalam kegiatan santunan anak yatim. Ibu Yuliana menjelaskan, 

“Kegaiatan yatiman kan udah dua kali ya, karena dulu kan belum 
cukup dananya untuk mengadakan yatiman. Nah itu yang 
pertama saya dan teman-teman PKK mengadakan yatiman tapi 
dananya kurang, terus kita melakukan door to door, dari rumah 
ke rumah donaturnya. Tapi donatur yang kita lihat itu yang 
mampu dan mau. Nah itu kita datangi. 

Saat akan mengadakan kegiatan santunan anak yatim yang 

kedua di tahun 2018, berawal dari iseng dan coba-coba menghubungi 

teman yang bekerja di luar negeri ternyata mendapatkan respon positif 

dan dana yang dikumpulkan terhitung lumayan banyak. Hal tersebut 

disampaikan Ibu Yuliana, 
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“Untuk tahun 2018 kemarin, itu kan kebetulan kita kan ada temen 
yang ada diluar negeri terus kita coba-coba, iseng-iseng aja 
maksudnya siap tau memang mereka peduli dengan 
karangpatihan dan mau membantu. Ternyata Alhamdulillah itu 
untuk tahun kemarin itu lumayan. Jadi perkumpulan temen-
temen yang ada di korea itu ngasihnya lumayan banyak, terus 
ada juga dari sinto grup. Sinto grup itu perkumpulan remaja yang 
ada di Desa Karangpatihan yang ada di kulon beji. Sinto grup itu 
sudah menjadi partner donatur kita, jadi partner tetap lah. Intinya 
kayaknya gitu untuk yatiman.” 

Selain itu, adanya sistem donasi merupakan sebuah inisiatif 

dari warga masyarakat mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang 

pernah bekerja di luar negeri. Salah satu mantan TKI adalah Ibu 

Darmi. Beliau menjelaskan, 

“Setelah saya pulang ke Indonesia, terus didesa ada program 
dana sosial itu saya berpikir teman-teman yang ada disana kan 
ekonominya lebih, kalau disini kan cuma pas-pasan. Akhirnya 
saya punya inisiatif dari saudara, teman yang masih bisa 
kontak dengan kita bilang ‘ini didesa kita mau ada program 
yatiman dengan menggunakan dana segini. Kalau njenengan 
berkenan dengan menyisihkan sebagian rezeki yang anda 
dapat kami siap memberikan atau menyalurkannya.’ Terus 
nantikan kalau memang uang sudah masuk nanti akan kami 
berikan kwitansi. Kita kan hubungannya sama keluarga, ada 
satu dua yang langsung transfer. Akhirnya mereka kami kirimi 
kwitansi nya, terus mereka juga ada yang percaya ke 
keluarganya. Jadi mereka bilang “Bu darmi tolong datang ke 
rumah aja ya untuk ketemu suami saya.” Sebagian gitu. 
Alhamdulillah saya sama temen-temen dapatnya lumayan. 
Malah mungkin yang besar dari sana.  

Kendala penerapan sistem donasi dalam pengumpulan dana 

program dana sosial yaitu berbagai respon donatur ketika dihubungi 

oleh pengurus program dana sosial. Ibu Darmi menjelaskan, 

“Ya alhamdulillah ada yang WA nya nggak dibalas, diddiamkan 
aja. Ada yang bilang ‘alhamdulillah bu nanti saya usahakan.’ 
Ada lagi ‘tolong ketemu keluarga aja.’ Ya kalau ada yang gak 
srek  juga nggak balas itu kan, yaudah kita diam. Terus diantara 
berapa orang gitu kan seandainya yang nggak respon satu dua 
kan berarti mereka kan belum terbuka hati. Namanya shodaqoh 
itu kan hati, jadi kita juga nggak terlalu memaksa. Kalau orang 
sudah terbiasa gitu (bersedekah,pen), itu sebenernya enak 
mbak ngajak-ngajak gitu (kegiatan sosial,pen).  
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Ketika ada calon donatur yang tidak merespon saat dihubungi, 

pengurus pun tidak memaksa. Karena program dana sosial 

merupakan suatu program yang menerapkan keikhlasan. Donatur 

berasal dari berbagai negara yang menjadi tempat bekerjanya TKI, 

antara lain: Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia, dan Korea. Hal 

tersebut diungkapkan oleh Ibu Darmi, 

“Ada Taiwan, Hongkong. Yang kemarin Singapura juga ada 
mbak. Tapi mayoritas yang paling banyak itu dari Taiwan, 
Hongkong itu mbak. Kan saya ex sana. Terus jaringan 
singapura saya nggak punya. Ya kalau temen-temen yang 
punya di malaysia di mana saja ya dihubungi. Kalau saya itu ex 
taiwan, tapi jaringan saya itu hongkong taiwan. Saya malah 
banyak yang hongkong karena adek, saudara itu ada yang 
disana. Link kita itu kan yang ada di hp. Ya temen-temen yang 
punya nomernya, kalau nggak punya nomernya ya nggak bisa 
hubungi.” 

Sehingga dalam proses menghubungi calon donatur 

tergantung dari kontak yang dimiliki oleh pengurus dana sosial. 

Dalam proses pengumpulan dana dari donatur yang terlibat adalah 

PKK Desa Kelompok Kerja (Pokja).Ibu Darmi menjelaskan, 

“PKK Desa pokja, kelompok kerja. Biasanya itu kan, kami ada 
sekitar 10an orang. Ya yang punya link ke luar negeri itu 
langsung. Kalau yang korea di karangpatihan kan sudah punya 
Andeska perserikatan anak-anak yang keluar negeri di korea itu 
besar donasinya. Kalau hongkong singapura itu kita sama bu 
lurah itu jaringan di hongkong itu kan banyak. Karena bu lurah 
itu kan juga ex.” 

Proses pengumpulan dana melalui sistem donasi yaitu pengurus 

program dana sosial menghubungi calon donatur, selanjutnya ketika 

donatur bersedia maka pengiriman melalui transfer ATM. Lalu, pihak 

pengurus melaporkan kepada ketua PKK Desa dan memberikan 

konfirmasi kepada donatur jika uang telah diterima. Hal tersebut 

diungkapkan Ibu Darmi, 
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“Pertama itu menghubungi pihak yang ada disana, kalau yang 
sana transfer ya transfer ke rekening saya terus kalau sudah 
datang itu kan saya copy ‘ini mbak udah datang.’ Terus saya 
kasih ‘ini penerimaan dari anda sejumlah ini.’ Terus saya 
kasihkan ke bu lurah dari ini. Terus akhirnya konfirmasi ke sana.” 

Ibu Darmi menambahkan jika sistem donasi berbeda dengan 

sistem pengumpulan dana melalui jamaah yasin. Karena sistem 

donasi merupakan kegiatan setahun sekali. Selain itu, tidak ada 

patokan jumlah uang yang harus diserahkan oleh donatur. Donatur 

bebas memberikan berapapun nominalnya dan pengurus program 

dana sosial juga berusaha sebisa mungkin tidak menyulitkan kepada 

pihak donaturnya. 

“Nggak, kita sekali kalau mau ada acara setahun sekali. Acara 
itu kan kemarin ada 3 yaitu dari sinto grup itu pemuda dukuh 
bendo, terus dari andeska itu 1, terus dari dana sosial kita PKK 
itu 1 juga. Jadi ada 3 (amplop, pen). Terus sebagian dulu juga 
dari perorangan yang mungkin disaat itu rezeki nya masih 
mengalir bagus, malah bikin amplop sendiri, terus dikasihkan 
sendiri juga ada itu untuk acara tahun kemarin. Terus kita itu 
mbak, kalau menerima bantuan sebisa mungkin tidak 
menyulitkan orang lain. Terus memberikan kesempatan mereka 
untuk berkontribusi gitu aja. Jadi tidak mengekang dengan 
aturan harus gini gini gitu nggak mbak, kalau mereka yakin 
dengan yang di amplopnya sendiri dari rumah.” 

Pengurus dalam memberikan penjelasan kepada donatur bahwa 

di Desa Karangpatihan akan diadakan kegiatan santunan anak yatim 

yang bersamaan dengan dana sosial. Sehingga dalam penggunaan 

uang donasi hanya digunakan untuk kegiatan santunan anak yatim 

atau yatiman. Ibu Darmi menjelaskan, 

“Iya dalam acara yatiman saja untuk yang donasi. Memang kita 
dalam menjelaskan ke donatur bukan untuk dana sosial, tapi kita 
mau mengadakan yatiman bersamaan dengan dana sosial desa 
gitu.”  
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Penggunaan uang yang dikhususkan untuk anak-anak yatim dan 

tidak boleh dicampur dengan harta lain dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa’ 

ayat 2. Allah berfirman: 

 أَْمَوالَُهمْ  تَأُْكلُوا َوََل  بِالطَّيِِّبِ  اْلَخبِيثَ  تَتَبَدَّلُوا َوََل  أَْمَوالَُهمْ  اْليَتَاَمى َوآَتُوا

  َكبِيًرا ُحوبًا َكانَ  إِنَّهُ  أَْمَواِلُكمْ  إِلَى

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) 
harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan 
yang buruk dan janganlah kamu makan harta mereka 
bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan 
(menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. 

Berdasarkan ayat diatas, maka penggunaan dan pencatatan 

keuangan pun dibedakan antara dana sosial dan donasi yang 

dikhususkan untuk kegiatan santunan anak yatim. Hal tersebut 

disampaikan Ibu Yuliana, 

“Kadang itu ada donatur setelah acara selesai mereka ngasih 
dana untuk anak yatim kita sisihkan, namanya itu santunan anak 
yatim jadi tidak kita campur dengan dana sosial. Karena 
santunan anak yatim itu kan kita khususkan untuk anak-anak 
yatim, maksudnya khusus untuk santunan. Kalau dana sosial itu 
kan untuk dhuafa, anak yatim itu kan bisa. Tapi kalau memang 
mereka sudah niatnya untuk anak-anak yatim itu tetep kita 
kasihkan ke anak yatim.” 

Ibu Darmi menambahkan, 

“Jadi kita berusaha kalau dananya temen-temen masih tersisa 
bisa kita simpan ya khusus untuk yatiman. Maksudnya dana 
yatiman dengan dana sosial itu kami pisahkan, karena satu 
prinsip orang yang mengenal agama, untuk dana yang untuk 
yatiman tidak boleh dicampur dengan dana sosial. Kalau dana 
sosial bisa untuk yatiman, cuma kalau dana yatiman tidak boleh 
untuk sosial. Jadi untuk pencatatan dana yatiman dan dana 
sosial nggak  disamakan, maksudnya tidak disatukan gitu mbak.” 

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengumpulan dana program 

dana sosial melalui 2 cara, yang pertama melalui kelompok jamaah 

yasin putri dengan mengumpulkan dana sedekah 1000 rupiah/rumah 

setiap 1 bulan sekali sesuai dengan kesepakatan pengumpulan 
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masing-masing kelompok jamaah yasin putri. Yang kedua adalah 

sistem donasi yang masih bersifat insidental. Donatur merupakan 

warga Desa Karangpatihan yang bekerja sebagai Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) di Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia, dan 

Korea. Dana yang terkumpul dikhususkan untuk kegiatan santunan 

anak yatim yang diadakan 1 tahun sekali, 

4.3. Penyaluran Dana Program Dana Sosial 

Setelah proses pengumpulan dana, tahapan selanjutnya adalah 

menyalurkan dana. Penerima bantuan program dana sosial hanya 

diperuntukkan bagi orang-orang yang membutuhkan. Kondisi program dana 

sosial yang belum 100% atau bisa dikatakan belum maksimal dalam 

pengumpulan dananya, maka dalam penyaluran dananya memang 

diperuntukkan bagi orang yang benar-benar membutuhkan, antara lain fakir 

miskin, janda miskin, yatim piatu, tunagrahita, orang terkena musibah dan 

orang yang miskin yang sakit. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Eko 

Mulyadi, 

“Penyalurannya ke fakir miskin. Fakir miskin ada macam-macam 
antara lain janda miskin, anak yatim piatu, tuna grahita. “ 

Hal tersebut didukung penjelasan dari Ibu Darmi bahwa program dana 

sosial memang diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan. 

Beliau menjelaskan, 

“Ya maksudnya untuk keluarga yang membutuhkan, ya orang sakit di 
rumah sakit terus kelaurganya nggak mampu itu dikasih sebagai 
pengganti untuk maem lah. Kalau transportasi, desa sudah ada mobil 
siaga cuma mengganti bensinnya tok. Terus siapa yang mau pakai 
monggo kerso. Dana sosial ya buat orang yang terkena musibah, 
yatiman, fakir dhuafa, terus ada orang yang janda miskin itu kan juga 
ada. Ya kalau dari kita yang dana sosial itu tidak menyikapi dari satu 
sisi saja, yang benar-benar perlu kita bantu ya kita bantu.” 
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Dalam penyaluran dana program dana sosial terdapat dua jenis yaitu: 

penyaluran dana berdasarkan laporan masyarakat dan penyaluran dana 

dalam kegiatan santunan anak yatim. 

4.3.1. Penyaluran Dana Berdasarkan Laporan Masyarakat 

Salah satu jenis bentuk penyaluran dana program dana sosial 

adalah berdasarkan laporan masyarakat. Maksudnya adalah suatu 

tindakan penyaluran dana kepada penerima bantuan berdasarkan 

laporan masyarakat Desa Karangpatihan. Terdapat 4 proses 

sebelum penyaluran dana yaitu : 

1. Menangkap usulan atau laporan masyarakat 

2. Musyawarah pengurus program dana sosial 

3. Penentuan sasaran dan jumlah dana yang diberikan berdasarkan 

keputusan mufakat 

4. Penyaluran dana secara langsung kepada penerima bantuan 

Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Yuliana selaku Ketua PKK 

Desa Karangpatihan sekaligus Ketua Program Dana Sosial, 

“Jadi gini mbak untuk penyaluran, ibu-ibu PKK itu kan ada di 4 
dusun. Misal disalah satu dusun membutuhkan, itu ada salah 
satu (anggota PKK,pen) yang ngasih tahu ke kita. “Disini ada 
orang yang meninggal dan keadaanya miskin, kita minta 
bantuan.” Lalu kita keluarkan dana tersebut. Jadi nggak kita 
sendiri yang turun tangan, kita kan punya timnya sendiri. 
Maksudnya yang namanya orang PKK itulah tim kita. Jadi ya 
gampang aja yang penting ada laporan, kita (dari pusat,pen) 
akan langsung mengeluarkan dananya.” 

Ibu Darmi selaku pengurus program dana sosial sekaligus aktif 

di organisasi dusun membenarkan hal tersebut. Beliau menjelaskan, 

“Kan kita satu desa ada 4 dusun ya, seandainya di dusun sana 
ada sosok yang keluarga miskin terus mereka sakit, nantikan 
PKK yang duduk di dusun sana kan tau, mereka itu datang ke 
pengurus atau setidaknya ke bu lurah dulu “Bu disana ada 
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warga desa yang miskin terus sakit, tapi keluarganya gak ada 
yang begini, kami meminta kan dana sosial untuk keluarga 
mereka.” Lalu itu nanti kan bu lurah konfirmasi sama pengurus, 
terus dari kita perwakilan pengurus datang ke rumah 
menyerahkan terus kita kan juga ada foto sebagai bukti bahwa 
kita menyalurkan dana sosial. Nah laporannya itu nanti secara 
terinci ibu ini sakit dan dari keluarga nggak mampu kita berikan 
150 atau 200 atau berapa itu dimasukkan tanggal beserta 
dokumen foto tadi sebagai bukti.” 

Ibu Darmi menambahakan biasanya laporan masyarakat 

disampaikan saat arisan PKK Desa atau setiap tanggal 25, 

“Seandainya dari 1 dusun ada yang sakit atau mereka memang 
membutuhkan dana sosial kita lapornya kesana waktu arisan 
tanggal 25,arisan PKK Desa. Jadi pengurus bermufakat untuk 
orang ini nanti sekiranya menerimanya berapa nanti 
mufakatnya disana. Baru kalau sudah oke, ketua bilang ke 
bedahara tolong sediakan segini mbak untuk dikasihkan ke ini. 
Nanti siapa yang menyalurkan beda lagi ada timnya sendiri 
yang memberikan.” 

Penyaluran dana merupakan suatu rangkaian kesepakatan 

dari pengurus program dana sosial setelah adanya laporan dari 

masyarakat Desa Karangpatihan. Penentuan sasaran atau penerima 

bantuan adalah atas keputusan pengurus. Sehingga penerima 

bantuan tidak perlu melengkapi syarat apapun, ketika penerima 

bantuan dianggap layak pasti akan langsung diberikan bantuan. 

Bapak Eko Mulyadi menjelaskan, 

“Oh tidak perlu melengkapi syarat apapun, jadi yang 
menentukan itu kan kami (pengelola,pen). Kami kan tahu mana 
yang harus dikasih mana yang enggak, kami mempunyai data 
yang lengkap. Mereka tidak perlu meminta, jika kami pandang 
layak dikasih maka kami akan langsung memberikan bantuan 
dana secara langsung. Biasanya ada laporan jika di sana ada 
yang sakit, ada yang meninggal dan orangnya miskin. Nah itu 
dari pengurus PKK yang menentukan dan dikomunikasikan 
dengan saya jika sepakat dikasih maka akan langsung dikasih.” 
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Gambar 4.8. Santunan Keluarga Duafa yang Meninggal Dunia 

Sumber: Pengurus program dana sosial 

Sedangkan jumlah uang yang diberikan bermacam-macam 

tergantung dari kebutuhan si penerima bantuan. Pengurus akan 

melakukan kesepakatan sesuai dengan keadaan dari penerima 

bantuan dana. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Eko Mulyadi,  

“Macam-macam, gak bisa ditentukan berapanya karena setiap 
orang berbeda sesuai kebutuhan. Saya tidak hapal pastinya 
yang hapal itu ibu-ibu PKK. Kalau santunan biasanya 
50ribu/anak ditambahi apa (bingkisan), kalau orang sakit 
dikasih 200ribu, kalau kebutuhannya banyak akan dikasih 
lebih. Tergantung dari kebutuhan masing-masing. 

Ibu Yuliana menambahkan, 

“Kalau minimalnya itu 150ribu tapi kita kan juga melihat 
keadaanya juga. Kalau memang keadaanya kurang, kita kasih 
200ribu. Kita juga gak bisa ngasih banyak-banyak, karena tidak 
hanya untuk kebutuhan saja dan benar-benar kita pilih. Dan 
untuk dana sosial yang kita kelola itu kan untuk kalangan 
miskin. Jadi nggak semua yang sakit kita bantu, karena tidak 
mungkin ngasih orang sakit yang kaya kan.” 

Dalam memberikan bantuan dana sosial, pengurus benar-

benar memilih penerima bantuan dari kalangan miskin. Sehingga 

tidak semua orang sakit akan diberikan bantuan. Selain itu, jumlah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

uang yang diberikan juga tergantung dari sakit yang diderita oleh 

penerima. Ibu Wati selaku Bendahara PKK Desa menambahkan, 

“Ya tergantung lihat kondisi mereka gimana, misalkan sakit, 
sakitnya parah atau nggak. Minimal yang diberikan itu 100ribu 
maksimal 300 ribu.” 

Setelah penyaluran bantuan atau pemberian uang, dari 

pengurus program dana sosial tidak ada pengawasan atau 

pendampingan dalam penggunaan uang yang telah diberikan. 

Sehingga penerima bantuan bebas dalam menggunakannya. Hal 

tersebut disampaikan Ibu Yuliana, 

“Kalau kita sudah ngasih sebenarnya kita nggak menanyakan 
uang itu untuk apa. Karena ini namanya dana sosial akan 
digunakan untuk apapun itu terserah yang kita kasih. Karena 
kita kan juga nggak tahu kebutuhannya untuk apa. Jadi kan kita 
beda kalau kita ngasihnya banyak terus kita harus tahu dia 
gunakan untuk apa saja. Sebenarnya uang 150ribu mungkin 
untuk sebagian orang itu uang yang sangat kecil sekali, tapi 
kalau untuk orang yang miskin itu sudah banyak sekali. 
Mungkin untuk berobat, untuk beli makanan atau yang lainnya. 
Kan penyakit orang kan nggak sama juga kan. Dulu ada yang 
sakit pernah pas sakit kita kasih ketika meninggal di rumah 
sakit kan nggak ada akomodasi untuk bayar ambulance, nah 
itu untuk bayar ambulance kita kasih lagi.” 

 

Ibu Misti adalah salah satu penerima bantuan. Beliau 

membenarkan terkait jumlah uang yang pernah diterima dan 

kebebasan dalam penggunaan uang yang diberikan,  

“Dulu pernah dikasih 200ribu mbak. Ya dibelikan jajan, 
makanan, disarankan untuk kebutuhan Ambar, bebas untuk 
digunakan beli apa saja.” 

Ambar adalah nama anak yang dirawat Ibu Misti yang 

merupakan anak dari kakak kandung Ibu Misti yang telah meninggal. 

Ibu Darmi menjelaskan, 

“Ambar itu kan ibunya itu hamil terus sakit sampai meninggal 
dunia. Terus akhirnya kan ambar itu anak terlantar gitu. 
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Akhirnya dirawat Ibu Misti itu. Terus dikasih bantuan dana 
sosial.” 

Selain Ibu Misti, ada pula Ibu Wari yang merupakan seorang 

tunagrahita dan penderita kanker payudara yang pernah menerima 

bantuan program dana sosial. Saat melakukan wawancara, Ibu Wari 

didampingi Ibu Darmi sebagai penerjemah karena Ibu Wari kesulitan 

dalam komunikasi. Saat peneliti menanyakan terkait bantuan 

program dana sosial, Ibu Wari bingung dalam menjelaskan karena 

Ibu Wari ketika diberikan bantuan kurang begitu memahami jenis dan 

nama programnya, bantuan darimana dan dari siapa. Ibu Wari hanya 

mengetahui jika itu namanya bantuan dan diperuntukkan untuknya. 

Ibu Darmi menjelaskan, 

“Bu Wari nggak tau nama programnya mbak, tahunya itu ya 

bantuan gitu saja. Kalau khusus untuk dana sosial waktu Bu Wari 

di rumah sakit, waktu operasi. Nah itu dapat bantuan dari dana 

sosial karangpatihan digunakan untuk keperluan membeli obat, 

beli makanan, buat sangu (ongkos, pen) ke sana sini.” 

Sedangkan dalam jumlah uang yang pernah diterima belum 

pasti, karena Ibu Wari mendapatkan banyak bantuan dan beliau 

kesulitan dalam menyampaikannya. Ibu Darmi menambahkan,  

“Jadi mbak mungkin bisa menyimpulkan sendiri. Jika Ibu Wari 

mendapatkan beberapa kali bantuan, sedangkan pastinya dari 

program dana sosial belum jelas, yang pasti ada. Beliau tidak 

bisa membedakan dana tersebut darimana, karena Bu Yuli (Ibu 

Kepala Desa) pernah memberikan beberapa kali entah itu dari 

yasinan, dana sosial, atau rumah harapan. Ya taunya itu 

bantuan.” 

Dalam menyalurkan bantuan program dana sosial, ada 

perwakilan dari pengurus yang akan menyalurkannya. Hal tersebut 

dibenarkan oleh Ibu Misti, 
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“Perwakilan dari dana sosial datang ke sini (rumah,pen) nganter 
langsung.” 

Ibu Darmi pun mengungkapkan hal yang sama,  

“Kan kita perwakilan dari dusun laporan ke sana, bahwa di desa 
sana ada gini gini gini, menjelaskan masalah dia. Terus 
kesepekatan disana siapa yang datang ke sini untuk mengantar. 
Biasanya gitu. Nggak dari yang bersangkutan yang mengajukan 
tapi dari kami atau dari kelompok PKK itu yang mengajukan 
disana kira-kira membutuhkan ini baru disalurkan.” 

 

4.3.2. Penyaluran Dana dalam Kegiatan Santunan Anak Yatim  

Secara bahasa, yatim artinya al–fardu (sendirian) dan segala 

sesuatu yang ditinggal oleh sesuatu yang serupa dengannya.(As-

Shihah fi Al-Lughah, kata: يتم ) Ibnu Sikkith mengatakan: 

اْليَتِيُم فِي النَّاِس ِمْن قَِبل األَِب، َوفِي اْلبََهائِِم ِمْن قِبَل األُِمِّ، َوَلَ يُقَال ِلَمْن 

 فَقََد األُمَّ ِمَن النَّاِس َيتِيمٌ 

Artinya : “Kata ‘yatim’ untuk manusia, karena ayahnya meninggal, 
sedangkan untuk binatang, kata ‘yatim’ digunakan untuk 
menyebut binatang yang kehilangan ibunya. Manusia yang 
kehilangan ibunya tidak bisa disebut yatim.” (Lisanul ‘Arab, 
12:645). 

Secara istilah, para ulama mendefinisikan yatim sebagai berikut: 

 ”تَِلَمٍ َلَ يُتْمَ َبْعدَ احْ ” اْليَتِيمَ بِأَنَّهُ َمْن َماَت أَبُوهُ َوُهَو ُدوُن اْلبُلُوغِ. ِلَحِديِث: 

Artinya : Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati bapaknya, 
ketika dia belum baligh. Berdasarkan hadis: “Tidak ada 
status yatim setelah mimpi basah.” (Al-Mausu’ah Al-
Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, 45:254) 

Hadis di atas, diriwayatkan oleh At-Thabrani, dalam Mu’jam 

Al-Kabir, 4:14, dari sahabat Handzalah bin Hudzaim. Al-Haitsami 

mengatakan dalam Majma’ Az-Zawaid, 4:266: Perawinya Tsiqah 

(Terpercaya) dalam Baits (2012)) 
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Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

santunan adalah bantuan. Dalam hal ini bantuan biasa diperuntukkan 

untuk anak-anak yatim. Sehingga santunan anak yatim adalah suatu 

bantuan yang diperuntukkan untuk anak-anak yang telah ditinggal 

bapaknya (meninggal) dan anak tersebut belum baligh.  

Salah satu penyaluran dana program dana sosial 

diperuntukkan untuk anak-anak yatim yang diadakan 1 kali dalam 

setahun. Santunan anak yatim merupakan suatu bentuk kepedulian 

pemerintah desa kepada anak yatim. Pemerintah desa mengajak 

seluruh masyarakat dalam keikutsertaan dan kontribusinya melalui 

program dana sosial atau disebut juga karangpatihan peduli. Bapak 

Eko menjelaskan, 

“Santunan anak yatim itu kepedulilan kepada mereka. Kita 
kan peduli kepada anak-anak yatim, tidak mungkin kita 
sebagai pemerintah membiarkan anak yatim ini. Meskipun 
mampunya setahun sekali kita kasih, meskipun praktiknya 
kami bisa setahun 3 sampai 4 kali kegiatan. Cuma yang saya 
maksud sekali itu yang dari karangpatihan peduli. Nanti 
banyak santunan dari konsep lain. Kayak donatur darimana 
terus kerjasama dengan kita buat santunan. Tapi kalau bicara 
karangpatihan peduli 1000rupiah ini itu setahun sekali.” 

Ibu Yuliana menambahkan, 

“Mengadakan acara yatiman itu supaya orang-orang itu tau 
mereka anak-anak hebat perlu diperhatikan. Itu kan gak 
setiap hari, jadi kenapa apa susahnya kita memperhatikan 
mereka meskipun setahun hanya sekali. Kegiatan yatiman 
tahun kemarin, tidak hanya dari dana sosial itu kan. Ketika 
acara itu berlangsung ternyata ada juga orang yang 
menyantuni anak-anak itu diluar dari dana sosial. Jadi 
menyantuni secara pribadi. Kesadaran mereka itu tumbuh. 
Jadi setidaknya ada orang yang itu mau maksudnya senang 
dengan adanya acara itu. Jadi kita bisa berbagi dengan 
mereka.” 

Santunan anak yatim di Desa Karangpatihan biasanya 

dilakukan 3 sampai 4 kali dalam setahun melalui berbagai kegiatan 
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kerjasama dengan pihak luar desa. Namun, khusus dari Desa 

Karangpatihan melalui program dana sosial diadakan 1 kali setahun. 

Selain bertujuan untuk memberikan perhatian dan peduli kepada 

anak-anak yatim, melalui kegiatan santunan anak yatim juga untuk 

menumbuhkan kesadaran dan kepedulian untuk berbagi dengan 

sesama khususnya anak-anak yatim. 

Dalam kegiatan santunan anak yatim yang diundang atau 

peserta dalam kegiatan adalah seluruh anak yatim Desa 

Karangpatihan dengan usia 1 sampai dengan 15 tahun. Selain itu, 

orangtua/wali dari peserta santunan juga ikut hadir untuk 

mendampingi. Tidak hanya santunan namun juga diadakan 

pengajian yang diisi seorang ustadz atau mubaligh. Hal tersebut 

disampaikan Ibu Darmi, 

“Biasanya desa itu mengundang yatim seluruh karangpatihan 
berusia 1 tahun sampai usia SMP. Terus kita biasanya acara 
yang sudah terselenggara itu selalu di balai desa. Kita 
mendatangkan ustadz lah, untuk memberikan pengajian kecil. 
Terus kita memberikan konsumsi kepada peserta.” 

Kalau pesertanya itu dari anak-anak yatim yang diundang, terus 
orangtuanya juga ada biasanya usia SD yang masih kecil-kecil 
itu ada orangtuanya ada mbak. Seandainya anaknya itu 45, kita 
bikin snack nya itu lebih menghitung dari wali atau orangtuanya 
gitu. Terus ada juga perwakilan jamaah yasin per RT, jadi setiap 
RT harus ada yang mewakili 1 orang. Jadi mereka biar tau, apa 
sih intinya dari dana sosial yang kita kumpulkan untuk apa saja 
biar mereka itu memahami. Jadi seluruhnya itu ada mbak. 
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Gambar 4.9. Kegiatan Santunan Anak Yatim Tahun 2018 

Sumber: Pengurus program dana sosial 

Selain peserta dan orangtua/wali penerima santunan anak yatim, 

adapula 1 orang perwakilan jamaah yasin setiap RT yang turut hadir. 

Tujuannya untuk memberikan bukti dan melaporkan kepada 

masyarakat terkait penggunanan dana dari program dana sosial.  

Sedangkan untuk panitia pelaksana kegiatan santunan anak 

yatim adalah dari PKK Desa dan perangkat desa. Bapak Eko Mulyadi 

menjelaskan, 

“Panitia itu dari PKK, kalau perangkat desa, BPD itu otomatis 
terlibat dalam lingkaran pemerintah desa. Kalau pemerintah 
desa namanya itu kolega gitu. Pemerintah desa ya perangkat 
desa, BPD, LPMD, pak RT terlibat juga. Cuma kalau panitianya 
itu PKK, panitia pelaksana untuk eksekusinya.” 

Sehingga dalam pelaksanaan santunan anak yatim tidak hanya 

dari PKK Desa yang terlibat, namun ada pula dari perangkat desa, 

Badan Permusyaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (LPMD) dan ketua RT. Kegiatan santunan anak 

yatim dapat berjalan karena adanya berbagai pihak yang terlibat dan 

saling membantu dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan acara 
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sehingga hal tersebut dapat mengurangi pengeluaran dana. Hal 

tersebut disampaikan Ibu Darmi, 

“Kalau untuk ustadz nya itu kita ambilkan dari sebagain dana 
sosial, mungkin kita bikin donasi lagi mbak. Misal siapa yang 
ngurus sound, terus siapa yang ngurus ini. Jadi ada kerjasama 
dengan perangkat desa juga. Terus misal snack uang kita 
darimana ya, kalau dari PKK berarti nanti PKK yang akan ngurus 
snack. Terus nanti kalau untuk mubaligh nya dari perangkat desa 
akan menyumbang segini. Ya pokoknya kerjasama mbak.” 

Dalam pengelolaan keuangan khususnya kegiatan santunan 

anak yatim, pengurus program dana sosial berusaha sebisa mungkin 

meminimalisir pengeluaran. Karena masih terkendala pengumpulan 

dana dari masyarakat yang belum 100% dan donasi santunan anak 

yatim dari donatur yang memang hanya diperuntukkan untuk anak 

yatim.  

Kegiatan santunan anak yatim tahun 2018 sudah memasuki 

tahun kedua. Di 2017 merupakan awal kegiatannya. Di tahun 2017 

penerima santunan yang berjumlah 45 anak menerima uang 

Rp.140.000,-/anak. Hal tersebut disampaikan Ibu Yuliana, 

“Untuk dana yang kita keluarkan untuk santunan anak yatim itu 
50ribu/anak. Sedangkan dana juga dari donator-donatur, ada 
juga dari temen-temen PKK yang ngasih sendiri. Totalnya ada 
140ribu itu uang saja untuk 45 anak yatim.” 

Sedangkan di tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup 

signifikan yaitu kurang lebih Rp.500.000,-/anak. Ibu Wati selaku 

bendahara PKK Desa menjelaskan, 

“45 anak, uang cashnya itu banyak. Kan amplopnya sendiri-
sendiri mbak. Donatur darimana, darimana gitu. Setiap anak 
menerima 4 amplop. Ya kurang lebih 500ribu, yang dari korea itu 
kisaran 300-350, yang dari sinto itu 50ribu, yang dari peduli 
ponorogo, yang dari dana sosial itu 50 ribu.” 
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Siti Khadijah, salah satu penerima santunan menyampaikan 

terkait uang yang diberikan. Saat ini mbak Siti berusia 18 tahun duduk 

di kelas 1 SMA dan memiliki 2 adik bernama Mohammad Sofyan usia 

14 tahun penyandang tunagrahita sehingga tidak sekolah dan Lailatul 

kharisma usia 10 tahun kelas 4 SD (Gambar 4.10.). Mbak Siti 

mengungkapkan, 

“Uang saja sejumlah 250ribu, untuk keperluan sekolah dan bayar 
iuran sekolah.” 

Gambar 4.10. Santunan Anak Duafa  

Sumber: Pengurus program dana sosial 

Terdapat perbedaan dalam jumlah uang yang diberikan, karena 

saat kegiatan santunan di tahun 2017 terdapat kekeliruan. Mbak Siti 

dan kedua adiknya dihitung sebagai anak yatim. Padahal ayahnya 

masih hidup, namun ibunya tidak diketahui keberadaannya. 

Beberapa masyarakat pun memberikan koreksi terkait hal tersebut. 

Sehingga saat santunan anak yatim di tahun 2018, Mbak Siti dan 

kedua adiknya tetap diikutkan dalam kegiatan bukan sebagai anak 

yatim namun fakir dhuafa. Ibu Darmi menjelaskan, 
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“Diawal dia itu di hitung yatiman mbak, jadi waktu acara desa 
yang pertama itu dimasukkan dalam yatiman. Kan memang gini, 
ibunya memang nggak ada tapi ibunya meninggal atau tidak itu 
kita tidak tahu. Akhirnya kita yang kedua itu, orang-orang 
berkoreksi ‘kok dibilang yatim, dihitung yatiman, kui anak sopo ? 
(itu anaknya siapa?,pen) lawong kui kiro-kiro mbok e sek urip 
(kemungkinan ibunya masih ada, pen).’ Cuma kan gila atau 
gimana gitu mbak. Akhirnya kami kan juga nggak berani 
memutuskan kalau dia yatim, akhirnya yang yatiman kedua 
dibilang yaudah terlanjur diikutkan karena mereka juga nggak 
mampu, kita ikutkan fakir dhuafa gitu. “ 

Berdasarkan pemaparan terkait penyaluran dana program dana 

sosial dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 2 jenis penyaluran 

yaitu berdasarkan laporan masyarakat dan penyaluran di kegiatan 

santunan anak yatim. Dalam penyaluran dana berdasarkan laporan 

masyarakat terdapat 4 tahapan yaitu: (1) Menangkap usulan atau 

laporan masyarakat, (2) Musyawarah pengurus program dana sosial, 

(3) Penentuan sasaran dan jumlah dana yang diberikan berdasarkan 

keputusan mufakat, dan (4) Penyaluran dana secara langsung kepada 

penerima bantuan. Sedangkan dalam penyaluran dana dalam 

kegiatan santunan anak yatim hanya diadakan 1 tahun sekali dengan 

mengundang anak yatim usia 1-15 tahun dan orangtua/wali serta 

perwakilan jamaah yasin. Adanya perwakilan jamaah yasin putri 

berfungsi sebagai penyambung lidah dari pelaporan tahunan program 

dana sosial yang diadakan di kegiatan santunan anak yatim.  

4.4. Pelaporan dan Evaluasi Program Dana Sosial 

Pelaporan dalam program dana sosial merupakan sebuah kegiatan 

melaporkan kepada anggota PKK Desa, kelompok jamaah yasin dan 

masyarakat Desa Karangpatihan terkait kondisi keuangan program dana 

sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Menurut Sugiono (2009), laporan keuangan pada perusahaan 

merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi (siklus akuntansi) yang 

mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Tujuan 

Laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) per 1 Oktober 2014, yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan putusan 

ekonomi. 

Namun, pelaporan program dana sosial merupakan suatu pelaporan 

yang masih bersifat secara lisan belum menggunakan pencatatan akuntansi. 

Penyampaian pelaporan berdasarkan waktu dan tempat pelaporan yaitu 

pelaporan berkala bulanan melalui pertemuan kelompok jamaah yasin dan 

pelaporan berkala tahunan pada kegiatan santunan anak yatim. 

Setelah berjalannya suatu program, diadakannya evaluasi merupakan 

hal yang penting dan sangat diperlukan untuk mengukur, menilai, dan 

memberikan masukan dalam keberlangsungan program tersebut. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia evaluasi adalah pengumpulan dan 

pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan 

efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan 

spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan telah 

mencapai tujuan yang diinginkan, adanya evaluasi dari setiap kegiatan 

mutlak harus diadakan. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut 

Mardikanto dan Soebiato (2017) rencana evaluasi harus mencakup: 
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a) Evaluasi awal (perencanaan), evaluasi selama pelaksanaan kegiatan 

(on going evaluation), dan evaluasi akhir; 

b) Evaluasi fisik dan non-fisik (pengelolaan administrasi dan keuangan); 

c) Evaluasi tujuan dan proses untuk mencapai tujuan, baik yang 

berkaitan dengan penerima manfaat fisik (produktivitas) maupun non-

fisik (perubahan perilaku penerima manfaat, efektivitas kelembagaan, 

dll) 

Dalam program dana sosial terdapat 2 evaluasi yaitu evaluasi terkait 

keikutsertaan seluruh warga masyarakat dan evaluasi terkait pencatatan 

keuangan program dana sosial. 

4.4.1. Pelaporan Berkala Bulanan melalui Pertemuan PKK Desa dan 

Kelompok Jamaah Yasin 

Pelaporan dalam sebuah kegiatan atau program merupakan 

suatu hal yang wajib karena merupakan bentuk tanggungjawab dari 

pengurus kepada seluruh anggota maupun masyarakat yang terlibat 

dalam program tersebut. Biasanya pelaporan dilakukan di akhir 

setelah program selesai. Namun jika suatu program bersifat 

berkelanjutan maka pelaporan bisa dilakukan secara berkala yaitu 1 

bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, dan 1 tahun sekali. 

Program dana sosial merupakan program yang bersifat berkelanjutan 

maka pelaporan yang tepat adalah secara berkala. 
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Gambar 4.11. Suasana Pelaporan Bulanan di PKK Desa 

Sumber: Pengurus program dana sosial 

Program dana sosial merupakan program masyarakat yang 

pengelolaannya oleh PKK Desa dan melibatkan kelompok jamaah 

yasin putri. Sehingga untuk mempermudah dalam pelaporan 

keuangan biasanya dilakukan di PKK Desa, lalu setiap anggota PKK 

Desa akan menyampaikan ke setiap kelompok jamaah yasin putri 

yang diikutinya. Hal tersebut merupakan cara yang dirasa paling 

efisien dalam melaporkan kepada masyarakat. Ibu Yuliana 

menjelaskan, 

“Nanti kita setelah dana terkumupul, pastinya kan ada yang setor 
setiap tanggal 25 dari kelompok-kelompok jamaah yasin. 
Setelah dana terkumpul, dihitung terus kita laporkan diakhir 
pertemuan. Pelaporan tetap lewat PKK desa terus ke jamaah 
yasin masing-masing. Ibu-ibu yang ikut PKK itu kan dari daerah 
dan wilayahnya masing-masing kan, nah mereka lah yang 
bertugas untuk menyampaikan ke wilayahnya masing-masing. 
Rata-rata ibu-ibu PKK itu hampir semuanya jamaah yasin. Dan 
mereka pasti sampaikan ke jamaah yasin yang lain. Jadi kalau 
bentuk pelaporan seperti itu tidak terlalu ribet, karena setiap 
dusun pun juga memiliki catatannya masing-masing. Jadi selain 
kita disini, nanti untuk dusun-dusun yang setor itu juga memiliki 
catatatannya.” 
 

Pelaporan di PKK Desa dilakukan setiap tanggal 25 saat 

kegiatan PKK Desa dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu 
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Wati selaku bendahara PKK Desa sekaligus bendahara program 

dana sosial, 

“Dilaporkan secara langsung setiap tanggal 25, secara lisan.” 

 

Pelaporan keuangan yang dilakukan belum secara tertulis dalam 

bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) namun berbentuk 

catatan dibuku khusus program dana sosial yang langsung 

disampaikan secara lisan oleh ketua maupun bendahara. Berbeda 

dengan Ibu Darmi yang menyampaikan jika pelaporan biasanya 

dilakukan setiap 3 sampai 4 bulan sekali, 

“Kadang itu nggak ada laporan, nggak mesti satu bulan sekali. 
Memang ada tapi jarang, mungkin akhir tahun itu mbak. Karena 
arisan itu kadang-kadang njegigis karep e dewe lo mbak (ngobrol 
sendiri-sendiri,pen). Misal bulan ini masuk berapa dananya kok 
perasaan sering tak terbaca. Mungkin ya uang sudah masuk ke 
catatan, itu mungkin laporan 3 sampai 4 bulan sekali.” 
 
Sedangkan pelaporan berkala bulanan yang dilakukan di 

kelompok jamaah yasin putri berbeda-beda tergantung dari masing-

masing kelompok. 

4.4.2. Pelaporan Berkala Tahunan pada Kegiatan Santunan Anak Yatim 

Kegiatan Santunan Anak Yatim merupakan kegiatan yang rutin 

dilakukan di Desa Karangpatihan. Salah satu program yang 

melaksanaannya adalah program dana sosial. Kegiatan tersebut 

dilakukan satu tahun sekali dan sudah berjalan dua kali yang diawali 

di tahun 2017 dilanjutkan tahun 2018. Selain santunan anak yatim, 

adapula kegiatan yang lain yaitu pelaporan berkala tahunan dari 

program dana sosial. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Eko 

Mulyadi, 
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“Ya ada pengajian, pelaporan dana. Kalau pelaporan itu 
otomatis. Setiap santunan akhir tahun pasti melaporkan. Di 
pertemuannya PKK kan dilaporkan.” 

Hal tersebut disampaikan pula oleh Ibu Darmi, 

“Bersamaan dengan yatiman ada laporan itu mbak. Jadi dana 
yang diterima dalam yatiman itu berapa juta, terus 
pengeluarannya berapa gitu, terus masih tersisa berapa gitu. 
Sudah langsung bu lurah dalam sambutan itu sudah melaporkan 
uang yang diterima H-1 pelaksanaan dana itu berapa.” 

Pelaporan dalam kegiatan santunan anak yatim disampaikan 

secara langsung oleh Ibu Yuliana selaku Ketua PKK Desa sekaligus 

Ketua program dana sosial. Penyampaian laporan keuangan 

disampaikan dalam sambutan ketika kegiatan santunan anak yatim 

berlangsung. Ibu Yuliana menyampaikan,  

Iya saya sendiri mbak dan bedahara saya mendampingi juga. 
Melaporkannya saat sambutan, menurut saya itu momen yang 
paling pas karena disitu semuanya kan hadir, jadi perwakilan dari 
semua wilayah kan hadir pas santunan itu. Jadi kemarin itu per 
jamaah yasin itu 1 orang, pokoknya salah satu ada yang 
mewakili. Kalaupun di daerahnya itu tidak ada jamaah yasin putri 
ataupun kegiatannya belum berlangsung, itu yang kita undang 
bapak RT nya. 

Proses pelaporan program dana sosial di kegiatan santunan 

anak yatim melibatkan perwakilan dari setiap kelompok jamaah 

yasin. Melalui perwakilan tersebut, diharapkan dapat menyampaikan 

hasil laporan yang telah disampaikan di kelompok jamaah yasin 

masing-masing. Ibu Darmi menjelaskan, 

“Dalam kegiatan laporan tersebut akan didatangkan perwakilan 
seluruh jamaah yasin Karangpatihan. Di awal kan kita 
mengundang mereka (perwakilan jamaah yasin,pen) 
menjelaskan akan diadakan acara misal yatiman setelah acara 
selesai biasanya mereka dikumpulkan kembali sebagai laporan. 
Kan mereka sudah mewakili jamaah masing-masing, biasanya 
dari perwakilan nanti akan menyampaikan ke jamaah masing-
masing dana yang sudah terkumpul sekian dan digunakan 
sekian.” 
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Ibu Darmi menambahkan, selain di kegiatan tersebut, bu lurah 

atau ketua PKK Desa akan menyampaikan kembali hasil laporan 

tahunan di PKK Desa yang dihararapkan melalui pelaporan tahunan 

seluruh masyarakat yang terlibat dalam program dana sosial akan 

mengetahui dan memahami terkait pengelolaan uang dari 

pengumpulan maupun penggunaan uang. 

“Terus nanti waktu kita rapat PKK setiap tanggal 25 itu, bu lurah 

masih mengulang lagi terkait dana itu. Terus juga mohon untuk 

yang kompeten di yasin di dusun-dusun untuk menyampaikan 

bahwa uang yang terpakai itu segini gini.” 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelaporan program dana sosial terdiri atas 2 bentuk berdasarkan 

waktu pelaporannya yaitu bulanan dan tahunan. Dalam pelaporan 

bulanan dilakukan di pertemuan PKK Desa yang diadakan setiap 

tanggal 25. Setelah pelaporan bulanan di PKK Desa, maka anggota 

PKK Desa yang juga anggota jamaah yasin putri akan menyampaikan 

hasil laporan di masing-masing kelompoknya. 

Sedangkan pelaporan tahunan diadakan di kegiatan santunan 

anak yatim oleh Ketua PKK Desa. Maka dari itu, dalam kegiatan 

santunan anak yatim juga mengundang perwakilan masing-masing 

kelompok jamaah yasin putri yang berfungsi untuk menyampaikan 

laporan tahunan program dana sosial di masing-masing kelompoknya.  

4.4.3. Evaluasi Terkait Keikutsertaan Seluruh Warga Masyarakat 

Desa Karangpatihan terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun 

Tanggungrejo, Dusun Bibis, Dusun Krajan dan Dusun Bendo. Seluruh 

dusun telah mengikuti dalam program dana sosial namun sayangnya 
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belum maksimal karena belum seluruh RT maupun kelompok jamaah 

yasin mengikuti program dana sosial. Ibu Yuliana menjelaskan, 

“Jadi sebenernya karena RT nya itu terpencar dimana-mana itu 
semua dusun sudah ikut tapi tidak semua RT ikut. Jadi semua 
dusun sudah mengikuti namun belum maksimal. Karena setiap 
dusun itu kan terdiri dari beberapa RT dan ada beberapa jamaah 
yasin. Nah yang belum maksimal itu dari setiap RT dan jamaah 
yasin yang belum semua mengikuti.” 
 
Hal tersebut menjadi evaluasi khususnya evaluasi pelaksanaan 

program dana sosial yang belum maksimal. Keikutsertaan masyarakat 

merupakan hal penting karena program dana sosial salah satu 

program yang menerapkan pemberdayaan inklusif yaitu suatu program 

pemberdayaan yang mengikutsertakan seluruh masyarakat tanpa 

terkecuali. Sehingga melalui program dana sosial diharapkan seluruh 

lapisan masyarakat dapat mengikuti. 

Selain tercapainya masyarakat inklusif, pelaksanaan program 

dana sosial merupakan salah satu bentuk pembuktian kepada 

masyarakat luar Desa Karangpatihan bahwa desa yang mendapat 

julukan “Kampung Idiot” dapat bangkit dan mandiri serta tidak 

bergantung dengan bantuan dari luar desa. Hal tersebut disampaikan 

Ibu Darmi, 

“Kritiknya mungkin itu mbak, pengelolaan di karangpatihan 
belum bisa maksimal 100%, harapannya kita nanti itu untuk 
semua warga karangpatihan sebisa mungkin terbuka hati 
bagaimana dana sosial itu bisa berjalan menyeluruh. Kita bisa 
merasakannya untuk orang-orang yang memang membutuhkan 
itu. Setidaknya karangpatihan itu bangkit dari kemandirian, tidak 
menggantungkan sumbangan atau bantuan dari luar dan kita 
sendiri mempunyai kepedulian untuk masyarakat kita.” 
 
Untuk mencapai target 100% keikutsertaan masyarakat dalam 

program dana sosial dibutuhkan berbagai solusi dan strategi. Salah 

satu yang paling penting adalah sosialisasi secara terus menerus dan 

memberikan bukti nyata kepada masyarakat. Sosialisasi merupakan 
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salah satu bentuk ikhtiar dalam menyadarkan masyarakat terkait 

pentingnya program dana sosial. Melalui sosialisasi yang terus 

menerus diharapakan masyarakat akan terbuka hatinya untuk 

mengikuti program dana sosial. 

Selain itu, pembuktian kepada masyarakat melalui pengelolaan 

program yang berjalan baik dan pelaporan rutin yang dilakukan oleh 

pengurus. Target 100% yang ingin dicapai merupakan target 

keikutsertaan seluruh masyarakat Desa Karangpatihan, sehingga 

tujuan utama bukanlah banyaknya uang yang terkumpul namun yang 

paling penting adalah seluruh masyarakat ikut serta dalam program 

dana sosial. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Eko Mulyadi, 

“Ya sosialisasi dan penyadaran. Kan kalau amal kan nggak bisa 
dipaksa. Kita naikan 100% tingkat partisipasi melalui sosialisasi 
terus. Saya tidak ngomong tingkat duitnya tapi partisipasinya.” 

Dalam mencapai target 100% keikutsertaan seluruh masyarakat 

Karangpatihan dalam program dana sosial, salah satu ikhtiar yang 

tetap dilakukan adalah sosialisasi secara berkelanjutan di kelompok 

jamaah yasin. Program dana sosial merupakan suatu program yang 

menerapkan keikhlasan untuk berbagai pihak yang terlibat. Sehingga 

tidak dapat memaksa untuk mengikuti program dana sosial. Ibu 

Yuliana menjelaskan, 

“Karena kita kan tidak memaksa mbak, namanya kan dana sosial 
itu kan sosialnya mereka, itu kan dana yang tidak bisa kita 
paksakan. Jadi itu tergantung mereka sendiri. Kita tetep 
sosialisasikan ke jamaah-jamaah yasin tentang dana sosial.” 

Solusi dan strategi selanjutnya adalah adanya kerjasama dan 

koordinasi di setiap RT. Rukun Tetangga (RT) merupakan tingkatan 

terbawah dalam pemerintahan yang terdiri dari sejumlah rumah atau 

KK (Kartu Keluarga). Program dana sosial adalah program sedekah 
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yang berfokus pada pengumpulan dana dari setiap rumah. Sehingga 

melalui kerjasama dan koordinasi di setiap RT diharapkan akan 

mempermudah dalam pengumpulan dana program dana sosial. Ibu 

Darmi menjelaskan, 

“Sebenarnya saya dulu pernah juga konfirmasi sama pak eko 
bagaimana kalau dana sosial itu kita koordinasikan per RT aja. 
Kalau namanya per RT kan menjaring semua lapisan to mbak. 
Tapi kalau jamaah yasin itu kan ada wilayah yang nggak ada 
jamaah yasinnya. Jadi semaksimal mungkin kalau memang 
dana sosial itu digalakkan dan ada pendampingan mungkin lebih 
enak nanti kita programkan per RT. La nanti jadi enak mbak 
kalau per RT gitu, karena kalau sudah kepala desa mengundang 
seluruh RT untuk datang itu kan lebih enak lagi dalam 
sosialisasinya. Struktural itu jalan kalau apapun sudah lewat RT 
naik naik naik gitu sudah enak. Sebenernya kalau desa itu RT 
sudah berfungsi, apapun yang ada didesa itu akan lebih mudah 
lagi.” 

Ibu Darmi menmabhkan, jika kerjasama antara RT dan program 

dana sosial benar terwujud maka pengumpulan dananya akan 

dilakukan melalui kaleng yang digantung atau ditempelkan disetiap 

rumah.  

Lewat kaleng yang tulisi dana sosial PKK desa terus nanti 
pengumpulannya satu bulan sekali di akhir bulan. Ya intinya itu 
satu RT, setiap 1 rumah semua diusahakan ada.” 

Solusi dari evaluasi keikutsertaan masyarakat dalam program 

dana sosial adalah sosialiasi dan penyadaran masyarakat secara terus 

menerus. Selain itu, adanya koordinasi dan kerjasama antara 

pengurus program dana sosial dan setiap RT. Sehingga diharapkan 

keiukutsertaan masyarakat akan meningkat mencapai 100%.  

4.4.4. Evaluasi Terkait Pencatatan Keuangan Program Dana Sosial 

Salah satu faktor berhasil atau tidaknya sebuah program dapat 

dilihat dari pengelolaan keuangannya. Tidak hanya sebuah program, 

namun instansi maupun kelompok dapat berjalan dengan baik jika 
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pengelolaan keuangannya baik. Di dalam pengelolaan keuangan 

dibutuhkan keahlian dalam pencatatan, penghitungan maupun 

ketelitian. Islam sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan 

pencatatan (akuntansi). Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT. 

berfirman : 

ى فَٱْكتُبُوهُ ۚ َسمًّ َٰٓ أََجٍل مُّ ۟ا إَِذا تََداَينتُم بَِدْيٍن إِلَى  أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ  يَ 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah 
kamu menuliskannya dengan benar...” 

 

Ayat di atas merupakan potongan ayat terpanjang di dalam Al-

Qur’an yang paling terang-terangan membahas praktek akuntansi. 

Sedangkan mencatat merupakan bagian dari fungsi utama akuntansi. 

Dapat disimpulkan jika Allah sangat menekankan pentingnya sebuah 

pencatatan dalam pengelolaan keuangan. 

Dalam program dana sosial sangat penting untuk melakukan 

pencatatan keuangan, karena program dana sosial berkaitan dengan 

uang masyarakat yang dikumpulkan dan dikelola untuk disalurkan 

kepada masyarakat Karangpatihan yang membutuhkan. Sehingga 

sudah seharusnya adanya pencatatan keuangan yang nantinya 

dilaporkan kepada masyarakat. Namun, pencatatan keuangan 

program dana sosial yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai 

dengan aturan yang berdasarkan pencatatan akuntansi. Hal tersebut 

disampaikan Ibu Darmi, 

“Dari pembukuannya itu belum. La makanya seandainya nanti 
ada, kan laporan itu ada strukturalnya, kegiatannya ini, uangnya 
segini, itu kan lebih enak lagi. Seandaianya nanti ada orang mau 
tau tentang dana program dana sosial karangpatihan kan lebih 
enak.” 
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Gambar 4.12. Proses Pencatatan Keuangan 

Sumber: Pengurus program dana sosial 

Ibu Yuliana menambahkan, 

“Kalau pencatatannya belum, sementara kita belum berjalan 
100% juga, nanti kita seimbangkan aja dulu, jadi kita push ke 
programnya. Kalau nanti programnya sudah berjalan mendekati 
100% nanti pembukuannya akan kita atur lagi mbak.” 
 
Belum tercapainya target keikutsertaan masyarakat menjadi 

kendala belum terfokusnya dalam pencatatan keuangan. Sehingga 

pengurus masih terfokus dalam mencapai target keikutsertaan 

masayarakat menjadi 100%. Kendala lainnya adalah bendahara yang 

belum bisa mengoperasikan komputer. Hal tersebut disampaikan oleh 

Ibu Yuliana, 

“Kalau sementara saya bebaskan dulu kepada bendahara saya 
mbak, jadi yang penting dia tau yang penting dia paham tentang 
pembukuannya. Itu saya kira tidak masalah. Untuk kedepannya 
kalau memang ada rencana nanti kita bisa tata lagi. Karena 
bendaharanya belum bisa komputer mbak.” 
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Gambar 4.13. Pencatatan Laporan Keuangan 

Sumber: Data Lapang, 2019 

Untuk strategi perbaikan evaluasi dalam pencatatan keuangan 

program dana sosial belum terpikirkan oleh Ibu Yuliana selaku ketua 

program dana sosial. Karena dirasa pencatatan saat ini sudah cukup 

jelas untuk menjawab pertanyaan jika ada yang menanyakan terkait 

keuangan program dana sosial. Ibu Yuliana menjelaskan, 

“Untuk saat ini belum terpikirkan untuk pencatatannya 
kedepannya bagaimana. Tapi yang jelas untuk nanti siapapun 
yang bertanya, catatannya sudah lengkap dalam buku tersebut.” 

Sedangkan dari Ibu Darmi mengharapkan adanya 

pendampingan dalam pencatatan keuangan program dana sosial. 

Selain itu, adanya pergantian pengurus yang lebih memiliki 

kemampuan dalam pencatatan laporan keuangan. Beliau 

menjelaskan, 

“Dalam hal pencatatan masih belum tertata, kan seharusnya ada 

debit ada kredit gitu, ada sisa gitu kan, secara akuntansi kan gitu. 
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La mungkin nanti secara strukturalisasinya akan dipindah lagi 

untuk mereka yang memiliki kompeten. Kan kita sekarang masih 

sekadar yang ada itu aja kan. Semoga ke depannya nanti itu kita 

ada pendampingan kita bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan enak 

mbak. Kan memang harus ada pertanggungjawabannya kepada 

masyarakat.” 

Evaluasi merupakan sebuah hal penting dalam keberlangsungan 

sebuah program. Tanpa adanya evaluasi maka tidak ada perbaikan 

yang signifikan dalam program tersebut. Dalam program dana sosial 

terdapat 2 evaluasi yaitu yang pertama evaluasi terkait keikutsertaan 

seluruh warga masyarakat. Program dana sosial merupakan bentuk 

implementasi pemberdayaan inklusif yang tercermin dari keikutsertaan 

seluruh warga masyarakat. Namun, keikutsertaan warga masyarakat 

Desa Karangpatihan dalam program dana sosial belum mencapai 

1000% sehingga masih dibutuhkan beberapa strategi untuk mengajak 

masyarakat dalam kegiatan program dana sosial, salah satunya 

dengan melakukan kerjasama dan koordinasi disetiap RT dalam 

sosialisasi memperkenalkan program dana sosial. 

Selanjutnya evaluasi yang kedua adalah terkait pencatatan 

keuangan. Program dana sosial merupakan sebuah program 

pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat, sehingga sangat 

penting sebuah pencatatan keuangan dalam program dana sosial 

sebagai bentuk pelaporan secara tertulis kepada masyarakat. Namun, 

dalam pencatatan keuangan program dana sosial belum sepenuhnya 

sesuai dengan aturan pencatatan akuntansi. Selain itu, pencatatan 

masih bersifat manual atau ditulis tangan dikarenakan bendahara 

belum bisa mengoperasikan komputer. Oleh karena itu, dibutuhkan 

pendampingan dari sesoerang atau lembaga yang ahli dalam 

pencatatan keuangan.  
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4.5. Dampak Positif Pemberdayaan Inklusif melalui Program Dana Sosial 

Program dana sosial merupakan sebuah pemberdayaan yang berbeda 

dibandingkan pemberdayaan yang lain karena adanya pemberdayaan inklusif 

saat berlangsungnya program. Pemberdayaan yang mengajak dan 

mengikutsertaan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar 

belakang, status sosial, maupun kondisi fisik seseorang. Setelah masyarakat 

terlibat langsung dalam proses sosialisasi, pengumpulan dana, penyaluran 

dana, pelaporan hingga evaluasi ternyata memberikan dampak positif kepada 

masyarakat. Keterlibatan masyarakat di setiap proses mampu meningkatkan 

kepercayaan diri masyarakat untuk menyampaikan pendapat, bernegosiasi, 

mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat. 

Selain itu, pemberdayaan inklusif melalui program dana sosial sedikit 

mampu memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat. Program 

dana sosial dalam memberikan bantuan dana belum dengan nominal yang 

besar namun besar harapan bahwa bantuan tersebut sedikit mampu 

meringankan beban secara finansial bagi penerimanya. Dalam memperbaiki 

mutu hidup melalui pemberdayaan, hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Mardikanto dan Soebiato (2017) sebagai berikut: 

1) Perbaikan ekonomi, terutama kecukupan pangan; 

Berdasarkan pemaparan informan bernama Ibu Misti bahwa 

bantuan dana dari program dana sosial digunakan untuk membeli 

kebutuhan dari anaknya. Beliau menjelaskan, 

 “Dulu pernah dikasih 200ribu mbak. Ya dibelikan jajan, makanan, 
disarankan untuk kebutuhan Ambar, bebas untuk digunakan beli 
apa saja.” 
Terdapat berbagai program desa yang diperuntukkan untuk 

kebutuhan pangan. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan pangan 

masyarakat Desa Karangpatihan, bentuk bantuan tidak hanya dari 
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program dana sosial. Namun,program dana sosial merupakan salah 

satu bentuk rasa peduli untuk tolong menolong antar warga masyarakat 

Desa Karangpatihan. 

2) Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan kesehatan); 

Dalam memperbaiki mutu pendidikan, program dana sosial 

memberikan bantuan dana secara langsung yang dapat digunakan 

penerima untuk kebutuhan pendidikan. Salah seorang informan 

bernama Mbak Siti menyampaikan, 

“Uang saja sejumlah 250ribu, untuk keperluan sekolah dan bayar 
iuran sekolah.” 

Selain itu, bantuan dana juga diperuntukkan untuk warga 

masyarakat yang miskin dan sakit. Salah satunya Ibu Wari, seorang 

penyandang disabilitas mental yang penderita kanker payudara yang 

pernah menerima bantuan program dana sosial. Saat melakukan 

wawancara, Ibu Wari didampingi Ibu Darmi sebagai penerjemah karena 

Ibu Wari kesulitan dalam komunikasi. Ibu Darmi menjelaskan, 

“Bu Wari nggak tau nama programnya mbak, tahunya itu ya 

bantuan gitu saja. Kalau khusus untuk dana sosial waktu Bu Wari 

di rumah sakit, waktu operasi. Nah itu dapat bantuan dari dana 

sosial karangpatihan digunakan untuk keperluan membeli obat, 

beli makanan, buat sangu (ongkos, pen) ke sana sini.” 

3) Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan; 

4) Terjaminnya keamanan; 

5) Terjaminnya hak asasi manusia yang bebas dari rasa-takut dan 

kekhawatiran. 

Sedangkan untuk poin 3,4, dan 5 merupakan tujuan yang ingin 

dicapai dari pemberdayaan inklusif di program dana sosial. 

Terwujudunya kemerdekaan bagi penyandang disabilitas mental dari 
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segala bentuk penindasan dan diskriminasi melalui membiasakan 

masyarakat untuk hidup berdampingan dengan selalu melibatkan 

penyandang disabilitas mental di setiap kegiatan. Sehingga akan 

tumbuh rasa saling memiliki dan menjaga satu sama lain. Para 

penyandang disabilitas pun akan merasa aman dan nyaman ketika 

berinteraksi dengan masyarakat. 

Selain pemberdayaan inklusif, di dalam program dana sosial 

terdapat bentuk pelatihan untuk bersedekah. Mungkin hal yang 

membingungan sekaligus menakjubkan, bagaimana sebuah 

masyarakat dengan kondisi keterbatasan dapat mengimplementasikan 

instrumen sedekah. Sedangkan konsep yang berkembang di 

masyarakat bahwa sedekah diidentikkan dengan harta yang diberikan 

dari si kaya kepada si miskin atau melakukan sedekah saat harta dalam 

kondisi berlebih. Bahkan yang biasa terjadi, dalam kondisi harta yang 

berlebih, tetapi sering lupa untuk bersedekah. 

Adanya pelatihan sedekah dalam program dana sosial berawal 

dari keinginan untuk lebih mandiri dan tidak ingin mengharapkan 

bantuan orang lain menjadi alasan untuk melanjutkan program dana 

sosial. Meskipun dengan nominal yang masih minim, namun hal 

tersebut tidak menjadi hambatan untuk tetap membantu warga 

masyarakat karangpatihan. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Yuliana, 

“….. Karena kita tidak ingin mengharapkan bantuan semata dari 
orang lain. Kenapa kalau kita bisa meskipun dengan uang yang 
minimal, memulai dengan uang yang sedikit yaitu 
1000rupiah/rumah kita bisa membantu orang. Kenapa tidak kita 
laksanakan ? Dengan adanya wacana orang lain orang yang dari 
luar bisa membantu kita, kita juga harus bisa membantu orang-
orang yang ada di lingkungan karangpatihan dengan usaha kita 
sendiri. “ 
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Setelah berjalannya program dana sosial, ternyata mampu 

memberikan dampak positif bagi warga masyarakat yaitu adanya 

kesadaran warga untuk bersedekah dan pentingnya membantu 

sesama. Hal tersebut dijelaskan Bapak Eko Mulyadi, 

“Orang menjadi sadar tentang berzakat meskipun hanya 
1000rupiah setiap rumah. Namun itu merupakan kesadaran luar 
biasa, seseorang yang setiap bulannya belum tentu beramal 
sekarang menjadi beramal. 2) Masyarakat terbantu. Kalau dulu 
ada orang yang sakit, yang miskin kita kan susah. Karena ada 
uang dari latihan zakat tersebut menjadi terbantu dalam hal 
penyaluran dana.” 

 

Besar harapan jika program dana sosial akan semakin berkembang 

dan mampu menjadi percontohan desa lainnya untuk pemberdayaan 

inklusif yang ramah bagi disabilitas mental. Mungkin program dana 

sosial dibanding pemberdayaan lain tidak tampak hasil secara nyata. 

Namun, melalui pemberdayaan program dana sosial terdapat hal 

penting yang dapat dipelajari yaitu sebuah ikhtiar atau upaya yang 

dilakukan suatu masyarakat dengan kondisi keterbatasan secara fisik 

maupun finansial yang berusaha untuk memberdayaan diri mereka 

sendiri melalui implementasi instrumen sedekah. 

Hasil rekapitulasi penelitian mengenai ikhtiar pemberdayaan 

penyandang disabilitas mental (down syndrome) melalui program dana 

sosial di Desa Karangpatihan selengkapnya dapat diamati dalam tabel 

4.2 sebagai berikut:  
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Tabel 4.2. Rangkuman Hasil Penelitian 

Aspek Temuan Lapang 

4.1. Sosialisasi 

sebagai Ikhitar 

Penyadaran 

Masyarakat 

 

4.1.1. Sosialisasi Door to Door 

 Embrio program yang berfungsi sebagai strategi awal memperkenalkan atau mempromosikan program 

dana sosial 

 Media yang digunakan adalah kotak kardus yang berkeliling ke setiap rumah 

 Setelah berjalan 2 bulan terdapat evaluasi yang dirasa kurang efektif, ribet, dan terkesan memaksa. 

 Adanya perubahan sosialisasi menjadi di kelompok jamaah yasin putri 

4.1.2. Sosialisasi di Kelompok Jamaah Yasin Putri 

 Adanya penyampaian alasan dan tujuan dibentuknya program dana sosial yang berfungsi sebagai 

proses pemahamaman masyarakat terkait arah tujuan dari program 

 Adanya beberapa kendala yang harus dihadapi pengurus dana social 

 Penyelesaian kendala melalui pemberian bukti dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam 

kegiatan  

4.2. Pengumpulan 

Dana Progam 

Dana Sosial 

 

4.2.1. Pengumpulan Dana melalui Kelompok Jamaah Yasin Putri 

 Mengumpulkan dana dengan bersedekah 1000/rumah setiap satu bulan sekali 

 Media yang digunanakan adalah kantong kresek atau kaleng 

 Adanya perbedaan pengumpulan dana di setiap kelompok jamaah yasin putri 

4.2.2. Pengumpulan Dana dari Sistem Latihan Zakat hingga Sistem Donasi 

 Sistem donasi masih bersifat insidental 
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 Berawal dari iseng dan coba-coba 

 Doantur dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia, dan 

Korea 

 Dana Donasi digunakan untuk kegiatan santunan anak yatim 

4.3. Penyaluran 

Dana 

 

4.3.1. Penyaluran Dana Berdasarkan Laporan Masyarakat 

 Menangkap usulan atau laporan masyarakat 

 Musyawarah pengurus program dana social 

 Penentuan sasaran dan jumlah dana yang diberikan berdasarkan keputusan mufakat 

 Penyaluran dana secara langsung kepada penerima bantuan 

4.3.2. Penyaluran Dana dalam Kegiatan Santunan Anak Yatim 

 Diadakan 1 tahun sekali, dana diperoleh dari dana donasi 

 Mengundang anak yatim Desa Karangpatihan usia 1-15 tahun dan orangtua/wali serta perwakilan 

jamaah yasin 

 Kegiatan lain: pengajian dan pelaporan tahunan 

4.4. Pelaporan dan 

Evaluasi 

Program Dana 

Sosial 

4.4.1. Pelaporan Berkala Bulanan melalui Pertemuaan  Kelompok Jamaah Yasin Putri 

 Pelaporan setiap tanggal 25 saat kegiatan PKK Desa 

 Setelah adanya penyampaian laporan di PKK Desa, maka setiap anggota PKK Desa akan menyampaikan 

ke masing-masing kelompok jamaah yasin putri yang diikutinya 

4.4.2. Pelaporan Berkala Tahunan pada  Kegiatan Santunan Anak Yatim 

 Pelaporan secara langsung oleh Ketua PKK Desa saat sambutan 
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 Pelaporan dihadiri perwakilan setiap kelompok jamaah yasin putri 

4.4.3. Evaluasi Terkait Keikutsertaan Seluruh Warga Masyarakat 

 Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan adanya kerjasama serta koordinasi di setiap RT 

4.4.4. Evaluasi Terkait Pencatatan Keuangan Program Dana Sosial 

 Pencatatan belum sesuai dengan aturan pencatatan akuntansi 

 Pencatatan laporan keuangan masih manual atau tulis tangan, karena bendahara belum bisa 

mengoperasikan komputer.  

4.5. Dampak Positif 

Pemberdayaan 

Inklusif melalui 

Program Dana 

Sosial 

 

 Kepercayaan diri masyarakat meingkat untuk menyampaikan pendapat, bernegosiasi, mempengaruhi dan 

mengelola kelembagaan masyarakat 

 Memperbaiki mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat 

 Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk bersedekah dan membantu sesama.   
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Seluruh perjalanan penelitian telah menghasilkan temuan penting 

yang dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Bahwa ikhtiar pemberdayaan penyandang disabilitas mental (down 

syndrome) melalui program dana sosial di Desa Karangpatihan telah 

berjalan melalui 4 langkah yaitu yang pertama sosialisasi melalui door 

to door dan di kelompok jamaah yasin putri dengan tujuan menyadarkan 

masyarakat. Yang kedua, pengumpulan dana masyarakat Desa 

Karangpatihan yang dilakukan melalui kelompok jamaah yasin putri dan 

sistem donasi. Yang ketiga, penyaluran dana berdasarkan laporan 

masyarakat dan dalam kegiatan santunan anak yatim. Yang keempat, 

pelaporan dan evaluasi terkait program dana sosial sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada masyarakat. 

2. Adanya pemberdayaan inklusif melalui program dana sosial 

memberikan dampak positif kepada masyarakat antara lain: 

kepercayaan diri masyarakat meingkat untuk menyampaikan pendapat, 

bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat. 

Selain itu, adanya program dana sosial memperbaiki mutu hidup atau 

kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan kesadaran 

masyarakat untuk bersedekah dan membantu sesama.   

3. Berdasarkan ikhtiar yang telah dilakukan masih perlu adanya perbaikan 

dan pengembangan yaitu yang pertama, terkait keikutsertaan warga 

masyarakat Desa Karangpatihan yang belum mencapai 100% padahal 

program dana sosial merupakan pemberdayaan inklusif yang 

keikutsertaan masyarakat merupakan poin penting dalam 
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pemberdayaan. Yang kedua, pencatatan laporan keuangan yang belum 

sesuai dengan pencatatan keuangan akuntansi. Yang ketiga, 

pencatatan laporan keuangan masih bersifat manual atau tulis tangan, 

karena bendahara program dana sosial belum bisa mengoperasikan 

komputer. Padahal pencatatan keuangan menggunakan komputer lebih 

mempermudah dalam pelaporan kepada masyarakat baik periode 

bulanan maupun tahunan.  

 

5.2. Saran 

Berdasrkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian, maka dapat 

diajukan saran sebagai berikut: 

a. Sebaiknya pengurus program dana sosial dalam melakukan sosialisasi 

lebih ditingkatkan lagi dan mengiikutsertakan seluruh anggota 

masyarakat yang telah teribat untuk sosialisasi terkait program dana 

sosial.  

b. Sebaiknya adanya peraturan dari pemerintah desa untuk mewajibkan 

setiap RT memiliki kelompok jamaah yasin. Adanya kelompok jamaah 

yasin tidak hanya untuk mengumpulkan dana sosial tapi juga untuk 

meningkatkan religiusitas masyarakat dan mempererat tali silaturahmi 

antar warga. 

c. Sebaiknya pengurus program dana sosial mendatangkan atau bekerja 

sama dengan seseorang atau lembaga yang paham terkait dengan 

pencatatan laporan keuangan. Selain itu, dalam pencatatan laporan 

keuangan sebaiknya menggunakan komputer. Sehingga hal tersebut 

akan mempermudah ketika ada pelaporan keuangan baik periode 

bulanan maupun tahunan.   
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LAMPIRAN 

 

1. Transkrip Wawancara 

Informan   : Eko Mulyadi / Kepala Desa Karangpatihan 

Interviewer  : Jihan Nabila Zahara 

Tanggal Wawancara : 1 Agustus 2018 

 

Jihan : Permisi pak, maaf mengganggu waktunya. Saya menanyakan 
terkait program dana sosial. Apakah ada waktu? 

Pak Eko : Oiya boleh silahkan.  

Jihan : Jadi bagaimana awal terbentuknya program dana sosial tersebut ? 

Pak Eko : Jadi kegiatan ini kami namai “Karangpatihan Peduli”, kita gerakkan 
pada tahun 2014, kami mengawali sosialisasi baru pada tahun 2014 
tersebut mulai berjalan dan untuk sampai sekarang Alhamdulillah 
sudah lumayan berjalan. Program ini saya lakukan dalam rangka 1) 
Menumbuhkan kemandirian masyarakat artinya membantu orang 
yang tidak mampu dilingkungan kita, tidak boleh kita gantungkan 
kepada orang lain yang jauh disana tapi cara menyelesaikan 
permasalahan sosial salah satunya kemiskinan harus dari lingkungan 
sekitarnya. Kita mempunyai tanggungjawab seperti itu, makanya kita 
buat program namanya “Karangpatihan Peduli”. Salah satunya 
mengajak mereka menginfakkan atau istilahnya berzakat atau 
bersedekah itu kita ajak mereka bersedekah 1000 rupiah/rumah 
setiap 1 bulan sekali. Jadi konsepnya mengajak masyarakat untuk 
seikhlasnya 1000 rupiah/rumah. 

Jihan : Apa alasan dan tujuan membentuk program Karangpatihan Peduli? 

Pak Eko : Alasannya yang pertama Membantu warga yang tidak mampu, yang 
kedua, Melatih warga masyarakat untuk 
berzakat/berinfaq/bersedekah. Karena namanya sedekah itu kan hal 
yang mudah juga hal yang sangat sulit bagi yang kurang sadar. 
Dengan mau tidak mau, dengan kita paksa mereka 1000 rupiah 
setiap rumah, meskipun awalnya terpaksa kan lama-lama menjadi 
biasa menyisihkan uangnya 1000rupiah setiap rumah sebulan sekali. 
Meskipun terkadang ada yang ngasih lebih dari 1000. 

Jihan : Apakah terdapat kendala pada saat awal membentuk program ?  

Pak Eko : Oiya tetap, kendala tetap banyak. Jadi kendala itu pasti ada pro dan 
kontra ya. Karena namanya berhubungan dengan kesadaran 
masyarakat karena masyarakat cenderung juga sensitive jika 
berhubungan dengan mengumpulkan uang. Kan orang takut “ntar 
duit dikumpulin terus larinya kemana?” “Ntar pengelolaannya 
dikorupsi”. Pola-pola pikir negatif itu pasti ada, cuma kita kan 
memberikan bukti nih, begitu uang terkumpul uang digunakan untuk 
santunan anak yatim,begitu uang terkumpul untuk kegiatan yang 
lainnya. 

Jihan : Bagaimana cara menyakinkan masyarakat pada saat diawal 
terbentuknya program ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

Pak Eko : Kita melakukan sosialisasi di arisan, yasinan, karang taruna dan 
lain-lain. Salah satu bentuk meyakinkan adalah memberikan bukti, 
buktinya yaitu kegiatan riil. Setelah ada uang terkumpul, ada orang 
mengalami kebakaran, kita bantu rumahnya. Ada orang miskin yang 
sakit kita bantu kasih duit untuk berobat. Anak-anak yatim kita 
kumpulkan, kita santuni. Seperti itu cara-cara memberikan bukti. 
Kalau ngomong aja percuma harus ada action riilnya. 

Jihan : Jika dana sudah terkumpul, penyalurannya kemana saja ? 

Pak Eko : Penyalurannya ke fakir miskin. Fakir miskin ada macam-macam 
antara lain janda miskin, anak yatim piatu, tuna grahita.  

Jihan : Siapa saja pihak terkait dalam pengelolaan dana Karangpatihan 
Peduli? 

Pak Eko : pengelola utamanya yaitu PKK. Karena ibu-ibu lebih telaten dalam 
ngurus duit-duit seperti itu. 

Jihan : Sejauh mana program tersebut berjalan ? 

Pak Eko : Alhamdulilllah sudah berjalan mencapai 60% dari lingkungan-
lingkungan yang ada di Karangpatihan sudah mulai sadar dalam 
mengikuti dan menjalankan program tersebut. Karena kita juga tidak 
memaksakan juga semunya. Kalau dulu dari 10% terus naik semakin 
naik kesadarannya. Insya Allah tahun depan ini sudah mencapai 
targetnya 100%. Memang harus pelan-pelan kita nggak mungkin 
langsung semuanya.  

Jihan  : Bagaimana sistem pengumpulan dan penyaluran dananya ?  

Pak Eko : Jadi pengumpulannya sekarang sudah berada di komunitas 
masing-masing, yaitu di arisan atau jamaah yasin putri. Jadi mereka 
menyerahkan di situ (jamaah yasin). pengumpulan dan 
pengelolaannya di kelompok-kelompok kecil, lalu duit terkumpul 
diserahkan ke bendahara lalu bendahara memasukkan ke rekening.  

Jihan : Bagaiamana bentuk penyalurannya ? Apakah ada syarat yang 
harus dipenuhi bagi penerimanya ? 

Pak Eko : Oh tidak perlu melengkapi syarat apapun, jadi yang menentukan itu 
kan kami (pengelola). Kami kan tahu mana yang harus dikasih mana 
yang enggak, kami mempunyai data yang lengkap. Mereka tidak 
perlu meminta, jika kami pandang layak dikasih maka kami akan 
langsung memberikan bantuan dana secara langsung. Biasanya ada 
laporan (dari warga) jika di sana ada yang sakit, ada yang meninggal 
dan orangnya miskin. Nah itu dari pengurus PKK yang menentukan 
dan dikomunikasikan dengan saya jika sepakat dikasih maka akan 
langsung dikasih (bantuan dana). 

Jihan  : Berapa jumlah bantuan dana yang diberikan pada program tersebut 
? Berapa range nya? 

Pak Eko : Macam-macam, gak bisa ditentukan berapanya karena setiap orang 
berbeda sesuai kebutuhan. Saya tidak hapal pastinya yang hapal itu 
ibu-ibu PKK. Kalau santunan biasanya 50ribu/anak ditambahi apa 
(bingkisan), kalau orang sakit dikasih 200ribu, kalau kebutuhannya 
banyak akan dikasih lebih. Tergantung dari kebutuhan masing-
masing.  
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Jihan : Apakah ada tempat khusus untuk pengelolaan program latihan 
zakat ? 

Pak Eko : Tidak ada. Program latihan zakat pengumpulannya dilakukan 
melalui organisasi masing-masing seperti arisan putri, jamaah yasin 
putri. 

Jihan : Apakah ada dampak positif dari program latihan zakat ? 

Pak Eko : Jelas ada dampak positifnya 1) Orang menjadi sadar tentang 
berzakat meskipun hanya 1000rupiah setiap rumah. Namun itu 
merupakan kesadaran luar biasa, seseorang yang setiap bulannya 
belum tentu beramal sekarang menjadi beramal. 2) Masyarakat 
terbantu. Kalau dulu ada orang yang sakit, yang miskin kita kan 
susah. Karena ada uang dari latihan zakat tersebut menjadi terbantu 
dalam hal penyaluran dana. 

Jihan : Apakah ada harapan ke depan untuk program latihan zakat ? 

Pak Eko : Harapannya ke depan tentu kita akan naik, populasi kesadaran akan 
mencapai 100%, masyarakat disini sadar untuk menginfakkan 
1000rupiah setiap rumah. Syukur-syukur grade nya akan naik tidak 
hanya 1000 mungkin bisa menjadi 2000rupiah. Berbagai 
permasalahan sosial itu bisa kita selesaikan di ranah tingkat desa.  

Jihan : Bagaimana cara mengatasi berbagai kendala pengumpulan latihan 
zakat misalnya telatnya pembayaran, beratnya masyarakat 
mengeluarkan uang 1000rupiah ? 

Pak Eko : Kita menerapkan sistem keikhlasan kok, kalau nggak bayar juga 
tidak apa-apa. Tapi orang kan akan sadar dengan sendirinya. 
Mungkin dari rasa malunya atau berawal dari keterpaksaan, itu kan 
hal biasa. Tapi untuk orang-orang fakir kan tidak masuk list program 
ini.  

Jihan : apakah ada keterkatian antara program latihan zakat dengan 
program lainnya ?  

Pak Eko : Oh banyak sekali, melalui 1000rupiah setiap rumah ini dapat meng-
cover kegiatannya rumah harapan. Rumah harapan itu kegiatannya 
pemberdayaan melatih masyarakat membuat keset, batik itu. Ketika 
dana dibutuhkan dananya akan mengalir ke sana juga.  

Jihan : Oalah begitu nggih pak. Saya rasa sudah cukup pak. Maaf ya pak 
menggangu waktunya. 

Pak Eko : Iya nggak apa-apa. 
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Informan   : Eko Mulyadi / Kepala Desa Karangpatihan 

Interviewer  : Jihan Nabila Zahara 

Tanggal Wawancara : 18 Februari 2019 

 

Jihan : Assalamualikum pak, maaf menggangu waktunya. Saya ingin 
menanyakan kembali terkait program dana sosial yang data saya 
ambil dulu saya rasa masih kurang lengkap. 

Pak Eko  : Iya mbak, ingin menanyakan terkait apa? 

Jihan : cerita awal menggunakan metode door to door itu bagaiaman ya 
pak? 

Pak Eko : Jadi gini konsep karangpatihan peduli 1000 rupiah/rumah sebulan 
sekali itu kan dalam rangka untuk bagaimana kita membantu orang 
miskin. Karena kita berpikir menyelesaikan kemiskinan tidak cukup 
diserahkan kepada pemerintah atau orang diluar desa. Harusnya 
sebenarnya menyelesaikan kemiskinan yaitu kita sendiri itu lebih 
cepet, caranya dengan menggalang dana 1000rupiah. Waktu itu 
kita mengawalinya dengan karangtaruna sini, jadi kita itu 
mengeliling 1000rupiah setiap rumah, keliling gitu awalnya. 
Kemudian program itu kita sosialisasikan akhirnya untuk efektivitas 
sekarang masuknya sudah ke jamaah-jamaah yasin. Jadi jamaah 
yasin itu sudah mengumpulkan dana-dana sosial itu sendiri. 
Makanya dana sosial itu kita kelola melalui PKK sekarang.  

Itu 2014 kalau nggak salah waktu mengawalinya, pengelolanya 
karangtaruna aja belum banyak kan. Hanya satu lingkungan gitu 
kan. Itu kan hanya sebagai embrio saja kan, sebagai promo saja lah 
kita bikin program. Start nya begitu. Sekarang sudah jamaah yasin 
semua. Kan itu hanya awal membuat gebrakan program, setelah itu 
kita masuk ke jamaah yasin terus dikelola PKK. 

Jihan : Jadi alasan adanya program door to door itu apa pak? 

Pak Eko : Untuk mempopulerkan suatu program kan butuh strategi, itu 
strateginya kita aja.  

Jihan : Bagaimana respon masyarakat terkait program door to door ? 

Pak Eko : Ya sebenernya kita kan sudah sosialisasi, tidak asal datang. 
Namanya bikin program itu kan pasti sosialisasi dulu dijamaah yasin 
sosialisasi ada respon baik baru kita melangkah.  

Jihan : Apakah ada kendala dalam menjalankannya ? 

Pak Eko : Waktu itu kan masih awal kan ya, kalau awal itu kesadaran sih. 
Namanya awal belum banyak orang yang paham dan sadar. Masih 
banyak orang yang bertanya untuk apa duitnya, begitu berjalan tiba-
tiba ada kegiatan santunan yatim piatu, ada begitu orang baru 
sadar. Karena menyadarkan masyarakat tidak semudah 
dibayangkan juga.  

Jihan : Kalau untuk penyalurannya kemana saja ya pak ? 

Pak Eko : Jadi begini, waktu itu kan mengawali hanya sekitar 2 kali 
kegiatannya 2 bulan, bulan ketiga sudah ke jamaah yasin.  
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Jihan : Alasan berganti menjadi ke jamaah yasin ? 

Pak Eko : Efektivitas, lebih efektif, kebersamaannya lebih mudah dikolektifnya 
lebih mudah dan menghemat.  

Jihan : Kalau terkait donasi yang diadakan sebelum kegiatan santunan 
anak yatim itu bagaimana ya pak? 

Pak Eko : Kalau bicara itu sudah diuar konteks, kalau program kita 
karangpatihan peduli itu 1000rupiah setiap rumah. Nah kalau sudah 
donasi itu sudah banyak, kalau ada santunan terus temen-temen 
luar negeri nambahin itu kan bukan program tapi itu hanya 
insidental.  Donatur nambahi itu insidental aja, dia tidak masuk 
program. Itu kan sifatnya insidental, nggak bisa dipastikan kalau itu.  

Jihan : Apa alasan dibentuknya program santunan anak yatim ? 

Pak Eko : Santunan anak yatim itu kepedulilan kepada mereka. Kita kan peduli 
kepada anak-anak yatim, tidak mungkin kita sebagai pemerintah 
membiarkan anak yatim ini. Meskipun mampunya setahun sekali 
kita kasih, meskipun praktiknya kami bisa setahun 3 sampai 4 kali 
kegiatan. Cuma yang saya maksud sekali itu yang dari 
karangpatihan peduli. Nanti banyak santunan dari konsep lain. 
Kayak donatur darimana terus kerjasama dengan kita buat 
santunan. Tapi kalau bicara karangpatihan peduli 1000rupiah ini itu 
setahun sekali.  

Jihan : Yang terlibat dalam kegiatan santunan anak yatim siapa saja ya 
pak? 

Pak Eko : Dari PKK desa, panitia itu dari PKK, kalau perangkat desa, BPD itu 
otomatis terlibat dalam lingkaran pemerintah desa. Kalau 
pemerintah desa namanya itu kolega gitu. Pemerintah desa ya 
perangkat desa, BPD, LPMD, pak RT terlibat juga. Cuma kalau 
panitianya itu PKK, panitia pelaksana untuk eksekusinya.  

Jihan : Apakah ada kegaitan lain di santunan anak yatim ? 

Pak Eko : Ya ada pengajian, pelaporan dana. Kalau pelaporan itu otomatis. 
Setiap santunan akhir tahun dia melaporkan. Di pertemuan nya 
PKK kan dilaporkan. 

Jihan : Oalah begitu, kalau terkait evalauasi keikutsertaan masyarakat yang 
belum mencapai 100%, strategi yang akan dilakukan apa saja ya 
pak untuk mencapai target 100%? 

Pak Eko : Ya sosialisasi aja penyadaran. Kan kalau amal kan nggak bisa 
dipaksa.  

Jihan : Aa harapan ke depan dari bapak terkait program dana sosial ? 

Pak Eko : Ya kita naikan 100% lah, tingkat partisipasi sebenarnya kita ya 
sosialisasi terus. Saya tidak ngomong tingkat duitnya tapi 
partisipasinya.  

Jihan : Bapak dulu pernah mengatakan jika program dana sosial untuk ke 
depannya akan jadi UPZ, kelanjutnya bagaimana nggih pak? 

Pak Eko : Kita minta SK belum turun sih. Kita sudah ngirim ke sana tapi belum 
dapat surat balasan.  
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Jihan : Nggih pak, sepertinya sudah cukup. Terimakasih banyak ya pak 
untuk kesediaan bapak saya wawancara kembali hehe 

Pak Eko : Iya mbak sama sama.  
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2. Transkrip Wawancara 

Informan   : Yuliana / Ketua PKK Desa Karangpatihan  

Interviewer  : Jihan Nabila Zahara 

Tanggal Wawancara : 25 Agustus 2018 

 

Jihan : Assalamualaikum, permisi bu, saya ingin bertanya terkait program 
dana sosial. Apakah ibu ada bersedia ? 

Ibu Yuliana : Iya mbak, boleh silahkan.  

Jihan : Bagaimana awal terbentuknya program dana sosial ? 

Ibu Yuliana : Sebenarnya program itu sudah mulai sosialisasi dari tahun 2014. 
Setelah itu, berjalannya program dari tahun 2015 akhir itupun 
belum 100% dan sampai sekarangpun jika kita katakan berhasil 
belum bisa berhasil sepenuhnya karena memang belum 100%. 
Karena mungkin kendala luas wilayah dan daerah kita yang 
terpencar dimana-mana. Jadi mungkin kendalanya itu. 

  Kenapa terbentuk dana sosial yang kita kumpulkan itu ? Karena 
kita tidak ingin mengharapkan bantuan semata dari orang lain. 
Kenapa kalau kita bisa meskipun dengan uang yang minimal, 
memulai dengan uang yang sedikit yaitu 1000rupiah/rumah kita 
bisa membantu orang. Kenapa tidak kita laksanakan ? Dengan 
adanya wacana orang lain orang yang dari luar bisa membantu 
kita, kita juga harus bisa membantu orang-orang yang ada di 
lingkungan karangpatihan dengan usaha kita sendiri.  

Jihan : Berarti program benar-benar terbentuk itu di akhir tahun 2015 ? 
Sebelum terbentuk bagaiamana usaha sosialisasi yang dilakukan 
? 

Ibu Yuliana : Iya, sebelumnya itu sosialisai. Ya sosialisasi waktu awal-awal yang 
susah susah gampang. Maksudnya begini, dengan mungkin 
kondisi SDM kita yang rata-rata berbeda ya jadi nggak semua 
orang mengerti tentang kepedulian dengan sesama. Jadi kita juga 
punya banyak kendala , kendalanya ya mendapat cibiran, 
prasangka-prasangka buruk juga pasti terlontar. Tapi tidak apa, 
maksudnya nggak masalah juga bagi kita karena apa yang ingin 
kita lakukan itu untuk kebaikan bersama. 

Jihan : Bagaiama cara mengatasi kendala di awal tebentuknya program ? 

Ibu Yuliana : kita buktikan saja kepada mereka . Jadi contohnya begini 
sebelumnya itu (program) belum berjalan 50% jadi belum 
maksimal ya masih sekitar 30%-40% karena kendala luas wilayah. 
Jadi pada saat itu untuk 30%-40% sudah sangat bagus. Nah suatu 
hari, kita dicibir khususnya dari orang-orang yang tidak memiliki 
kepedulian kepada sesama. Mereka mengatakan “uangnya ini 
nanti buat apa ? Jangan-jangan nanti dihabiskan si ini dan lain 
sebagainya” hal tersebut karena prasangka buruk mereka dulu. 
Terus pada saat 2017 setelah mengumpulkan dana dari tahun 
2015 akhir, 2016 belum berjalan dengan lancar,  nah di tahun 2017 
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itu kita mengadakan santunan anak yatim yang kita ambil dari 
dana itu. Dan kita buktikan pada mereka dana itu benar-benar 
hanya untuk santunan anak yatim. Untuk operasional lainnya itu 
saya dan teman-teman PKK lainnya mencari donatur sendiri. Jadi 
yang kita keluarkan untuk santunan anak yatim ‘pure’ dari dana 
sosial yang ada. Selain itu kita juga membantu orang yang 
rumahnya kebakaran, orang yang sakit dan keadaannya miskin 
kita bantu dengan dana itu. 

  Ketika santunan anak yatim itu semua perwakilan di RT-RT kita 
undang dan dengan begitu mereka tahu ternyata uangnya untuk 
kegiatan seperti ini (santunan anak yatim). Nah mulailah 
kesadaran mereka timbul.  

  Karena kita kan harus punya kerja yang nyata dulu baru mereka 
percaya, kalau kita cuma ngomong “uang ini dikumpulkan untuk 
ini ini ini” orang akan sulit percaya. Selain itu permasalahan di 
SDM nya juga yang bermacam-macam contohnya penangkapan 
orang tentang pengumpulan dana sosial akan digunakan untuk 
apa akan berbeda-beda. Nah itulah yang harus kita siasati.  

Jihan : Apakah ada tim khusus dalam pengelolaan program ? 

Ibu Yuliana : Sebenarnya untuk kegiataan dana sosial kita bekerja bersama-
sama jadi tidak ada tim khususnya untuk mengurus sendiri. karena 
kita pengelolaannya lewat PKK, maka pengurusnya untuk dana 
sosial juga dari pengurus PKK. Jadi untuk penanggungjawabnya 
itu saya (ketua PKK, istri kepala desa), untuk bendahara juga dari 
bendahara PKK. Sedangkan untuk masuk ke jamaah yasin itu 
anggota kita yang masuk ke jamaah yasin. Jadi ada ketua dusun 
yang sekaligus menjadi ketua PKK dusun yang akan masuk juga 
ke jamaah yasin. Jadi ada anggota PKK yang bertugas untuk 
mengumpulkan dari jamaah yasin lalu menyerahkan kepada 
bendahara pada saat perkumpulan PKK. 

Jihan : Di didesa Karangpatihan terdapat berapa dusun dan rumah ? 

Ibu Yuliana : Satu desa ini (Karangpatihan) ada 4 dusun, yang terdiri dari 34 RT. 
Sedangkan untuk jumlah rumahnya yang lebih tahu itu pak lurah 
ya. Karena yang jelas KK (Kepala keluarga) dengan rumah itu kan 
beda. Mungkin satu rumah ada 5 KK, 3 KK, 2 KK gitu. Jadi 
rumahnya hanya satu atap tapi nggak jelas juga total berapa 
rumah, karena ada rumah-rumah baru yang belum terhitung juga.  

Jihan : Berapa jumlah pengurus dalam program ini ? 

Ibu Yuliana : Sebenarnya untuk pengurus inti PKK itu  ada saya sebagai 
Ketuanya, ada wakilnya, ada sekretarisnya 2 dan ada 
bendaharanya 2 yang mengurus dana sosial itu. Tapi untuk 
keseluruhan anggota PKK itu ikut andil dalam pengelolaannya. 
Memang kita floor kan setiap bulan dapatnya (jumlah uang) 
berapa dan sisanya berapa, memang kita laporkan untuk setiap 
bulannya.  

Jihan : Kan pengurusnya ibu-ibu nggih bu. Nah itu bagaimana cara 
pengelolaan pengurus sekaligus anggota sebagai ketua PKK ? 
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Ibu Yuliana : Hehe ibu-ibu agak rempong gitu ya mbak. Yaa kalau untuk 
sekarang itu sudah agak enak, jadi kalo misal itu 100% kita awal 
berjalan 30%, sekarang itu kita sudah 65%. Jadi kesadarannya itu 
sudah mulai muncul dengan sendirinya.  

Jihan : Bagaimana awal tercetus adanya program latihan zakat dan 
bagaimana meyakinakan para anggota PKK ? 

Ibu Yuliana : Sebenarnya diawal pengurus saya juga nggak mau sih, mereka 
takut pandangan negatif orang. Jadi kalau orang yang nggak 
sadar itu kan mereka berpandangan “uang 1000 rupiah per rumah, 
la terus kali segini rumah, berarti setiap bulan segini, la terus segini 
di kali segini otomatis uangnya banyak. Terus uang yang banyak 
untuk apa ?” Dengan kesadaran mereka (ibu-ibu PKK) saya ajak 
mereka untuk bersama, kenapa orang yang luar aja bisa 
membantu di karangpatihan kenapa kok kita enggak ? Dengan 
seperti itu kita berusaha terus, pokoknya kalau ada orang yang 
ngomong negatif kita berusaha diamkan saja tapi yang penting itu 
kan kita buktikan. Jadi sedikit banyak pembuktian yang ada itu 
mereka Alhamdulillah berjalan sampai sekarang.  

Jihan : Lalu untuk foto pada saat pengumpulan dana dengan kardus itu 
juga salah satu bentuk pengumpulan yang sama dengan program 
ini atau beda lagi ? 

Ibu Yuliana : Sebenarnya itu sama tapi itu dulu kita pakainya box itu, datang ke 
setiap rumah. Mungkin itu lebih ribet, jadi kita pengelolaannya 
melalui jamaah yasin. Untuk pengumpulan dana melalui box ke 
setiap rumah itu kan orang pasti ngasih tapi mungkin kesannya 
agak maksa, kalau nggak ngasih itu kan nggak enak. Karena dana 
ini kan dana sosial jadi digunakan benar-benar untuk sosial maka 
kita kan juga harus ikhlas. Di jamaah yasinpun misal ada 50 orang 
namun yang ngasih 25-30 orang pun tidak masalah bagi kita. Jadi 
nggak kita haruskan. 

Jihan : Sistem pengumpulan uang di jamaah yasin seperti apa ? Di catat 
atau tidak ? 

Ibu Yuliana : Oh ndak ndak, jadi memang nggak di catat. Jadi kita pakai kantong 
kresek diputerin siapa yang mau nyumbang dana sosial. Karena 
dana sosial itu kan harus dari jiwa sosialnya itu kan, maksudnya 
dia ikhlas nggak meskipun hanya 1000 rupiah. Tapi ternyata kalau 
yang memang sudah sadar itu mungkin 2000-5000 rupiah sudah 
biasa. Tapi kalau yang belum sadar yang belum (menyumbang) 
mungkin. Dan kita juga nggak membatasi mungkin memang ada 
orang yang benar-benar nggak mampu tapi dia pengen nyumbang 
itu ngasih 500rupiah atau berapa ratuspun itu nggak masalah. Jadi 
memang nggak kita tekankan dan kita melarang untuk dicatat. 
Yang ngasih siapa saja tidak dicatat. Cuma untuk 
pengumpulannya dari setiap jamaah yasin itu memang kita punya 
catatannya. Karena kita kan butuh laporannya . 

Jihan : Apakah ada laporan kepada masyarakat setiap pencatatan dari 
dana sosial tersebut? 

Ibu Yuliana : Kalau itu kan kita lewat PKK langsung dan rata-rata ibu-ibu PKK 
itu hampir semuanya jamaah yasin. Dan mereka pasti sampaikan 
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ke jamaah yasin yang lain. Jadi kalau bentuk pelaporan seperti itu 
tidak terlalu ribet, karena setiap dusun pun juga memiliki 
catatannya masing-masing. Jadi selain kita disini, nanti untuk 
dusun-dusun yang setor itu juga memiliki catatatannya. Kadang di 
akhir tahun, pas kemarin itu mau ada santunan anak yatim itu kita 
crosscheck dulu. Oh dari sana masuknya segini, oh dari ini 
masuknya segini, sama atau nggak dengan catatan di desa.  

Jihan : Apakah bentuk penyalurannya langsung dari pusat (PKK) ? 

Ibu Yuliana : Jadi gini mbak untuk penyaluran, ibu-ibu PKK itu kan ada di 4 
dusun. Misal disalah satu dusun membutuhkan, itu ada salah satu 
(anggota PKK) yang ngasih tahu ke kita. “Disini ada orang yang 
meninggal dan keadaanya miskin, kita minta bantuan.” Lalu kita 
keluarkan dana tersebut. Jadi nggak kita sendiri yang turun 
tangan, kita kan punya timnya sendiri. Maksudnya yang namanya 
orang PKK itulah tim kita. Jadi ya gampang aja yang penting ada 
laporan, kita (dari pusat) akan langsung mengeluarkan dananya.  

Jihan : Desa Karangpatihan kan ada 4 dusun, nah 4 dusun itu apa saja 
bu ? 

Ibu Yuliana : Dusun Tanggungrejo, Dusun Bibis, Dusun Krajan, dan Dusun 
Bendo.  

Jihan : Apakah di awal terbentuknya program dari 4 dusun sudah 
mengikuti? 

Ibu Yuliana : jadi sebenernya karena RT nya itu terpencar dimana-mana itu 
semua dusun sudah ikut tapi tidak semua RT ikut. Jadi semua 
dusun sudah mengikuti namun belum maksimal. Karena setiap 
dusun itu kan terdiri dari beberapa RT dan ada beberapa jamaah 
yasin. Nah yang belum maksimal itu dari setiap RT dan jamaah 
yasin yang belum semua mengikuti.  

Jihan : Berapa dana terakhir yang terkumpul ? 

Ibu Yuliana : Dana yang terkumpul per hari ini karena kita pengumpulannya kan 
per tanggal 25 tapi kadang ada lupa nggak kebawa pengurusnya 
nanti kita masukkan ke bulan depan. Itu ada juga yang jamaah 
yasin pengumpulannya 3 bulan sekali. Jadi untuk tanggal 25 bulan 
8 itu Rp.5.162.000,- 

Jihan : Berapa dana yang terkumpul pertama kali ? 

Ibu Yuliana : Pertama kali itu Rp.540.600,-  

Jihan : Apakah ada ketentuan khusus dalam jumlah dana yang disalurkan 
bagi penerima ? 

Ibu Yuliana : Kalau minimalnya itu 150ribu tapi kita kan juga melihat keadaanya 
juga. Kalau memang keadaanya kurang, kita kasih 200ribu. Kita 
juga gak bisa ngasih banyak-banyak, karena tidak hanya untuk 
kebutuhan saja dan benar-benar kita pilih. Dan untuk dana sosial 
yang kita kelola itu kan untuk kalangan miskin. Jadi nggak semua 
yang sakit kita bantu, karena tidak mungkin ngasih orang sakit 
yang kaya kan.  

Jihan : Untuk santunan anak yatim berapa dana  dari dana sosial ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

Ibu Yuliana : Untuk dana yang kita keluarkan untuk santunan anak yatim itu 
50ribu/anak. Sedangkan dana juga dari donator-donatur, ada juga 
dari temen-temen PKK yang ngasih sendiri. Totalnya ada 140ribu 
itu uang saja untuk 45 anak yatim.  

Jihan : Apakah ada tindakan lebih lanjut untuk penerima setelah 
penyaluran dana ? 

Ibu Yuliana : Kalau kita sudah ngasih sebenarnya kita nggak menanyakan uang 
itu untuk apa. Karena ini namanya dana sosial akan digunakan 
untuk apapun itu terserah yang kita kasih. Karena kita kan juga 
nggak tahu kebutuhannya untuk apa. Jadi kan kita beda kalau kita 
ngasihnya banyak terus kita harus tahu dia gunakan untuk apa 
saja. Sebenarnya uang 150ribu mungkin untuk sebagian orang itu 
uang yang sangat kecil sekali, tapi kalau untuk orang yang miskin 
itu sudah banyak sekali. Mungkin untuk berobat, untuk beli 
makanan atau yang lainnya. Kan penyakit orang kan nggak sama 
juga kan. Dulu ada yang sakit pernah pas sakit kita kasih ketika 
meninggal di rumah sakit kan nggak ada akomodasi untuk bayar 
ambulance, nah itu untuk bayar ambulance kita kasih lagi.  

Jihan : Apakah program dana sosial ini ada keterkaitan dengan program 
lainnya ? 

Ibu Yuliana : Sementara kalau untuk dana sosial masih berdiri sendiri. Jadi 
memang hanya untuk dana sosial saja. Jadi bukan untuk 
pemberdayaan.  

Jihan : apakah ada dampak yang dirasakan masyarakat setelah adanya 
dana sosial ? 

Ibu Yuliana : Setidaknya dari jaman yang dulu sebelum kita memulai ini sudah 
lumayan. Lumayannya itu kesadarannya mereka sudah ada. Saya 
disini kan juga mengelola jamaah yasin, jadi ketika mungkin 
kelupaan bulan ini untuk sumbangan dana sosial ada yang 
mengingatkan bulan berikutnya. “Bu iki waktunya dana sosial, gek 
iki wis 2 bulan berarti kita dobel i ya.” Berarti sudah ada yang mulai 
sadar meskipun belum semuanya yang sadar.  

Jihan : Apakah ada dampak negatif dari dana sosial ? 

Ibu Yuliana : Kalau dampak negatifnya itu tidak ada, tapi kalau untuk pemikiran 
negatif ya namanya orang tetap ada. Dampak positifnya itu kan 
Alhamdulillah kita bisa membantu orang karangpatihan itu sendiri. 
Dan dana sosial yang kita kumpulkan dari 4 dusun kita bisa 
membantu warga dari 4 dusun tersebut. 

Jihan : Apa harapannya ke depan ? 

Ibu Yuliana : Harapannya ke depan meskipun siapapun yang mengelola, saya 
harap kedepannya lebih maju terus kesadaran masyarakat lebih 
meningkat, kesadaran untuk membantu sesama lebih meningkat. 
Dengan adanya dana sosial yang kita kumpulkan ini kita bisa 
membantu temen, saudara-saudara atau warga yang ada di Desa 
Karangpatihan tanpa mengharapkan dari luar. Kalau bisa dari 
dalam kenapa harus dari luar. Meskipun dengan nominal yang 
tidak begitu besar. 
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Jihan : Apa pesan untuk desa/wilayah lain yang ingin mencontoh program 
latihan zakat ini ? 

Ibu Yuliana : Pesannya kita harus berpikiran positif untuk melakukan semua 
kegiataan yang ada. Terus mengindahkan cemoohan-cemoohan 
orang yang ada. Ketika kita lemah dengan cemoohan pasti kita 
akan lemah. Jadi dengan pikiran positif, dengan kegiatan kerja 
yang nyata pasti sesuatu itu akan berhasil meskipun kita harus 
bersusah-susah dahulu. Berhasil itu kan nggak dengan seketika 
pasti ada tahapnya tapi dengan suatu keyakinan pasti 
keberhasilan itu akan kita terima.  

Jihan : Siap bu, semoga bisa jadi contoh desa-desa atau wilayah lainnya. 
Terimakasih ya bu untuk waktu dan kesediaannya saya 
wawancara. 

Ibu Yuliana : Iya mbak. 

 

Informan   : Yuliana / Ketua PKK Desa Karangpatihan  

Interviewer  : Jihan Nabila Zahara 

Tanggal Wawancara : 25 Februari 2019 

 

Jihan : Assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya nggih bu. 

Ibu Yuliana : Iya nggak papa mbak. Jadi gimana mbak? 

Jihan : Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kembali 
terkait program dana sosial.  

Ibu Yuliana : Oalah iya mbak. 

Jihan : Bagaiamana cerita awal terkait pengumpulan dana melalui kotak 
kardus ? 

Ibu Yuliana : Gini ya mbak, kan kita namakan itu program adalah karangpatihan 
peduli. Jadi misi kita supaya orang-orang yang ada di 
Karangpatihan itu peduli sesama, peduli dengan orang-orang 
yang membutuhkan di Karangpatihan, supaya orang-orang yang 
membutuhkan di Karangpatihan itu tidak hanya mengharap dari 
orang luar gitu. 

  Kita itu datangnya dari rumah ke rumah terus ternyata dengan 
begitu tidak terlalu efektif karena memakan banyak waktu. Jadi 
kita memikirkan untuk cara mudahnya supaya itu semua bisa 
berjalan itu kita masuk ke jamaah yasin.  

  Kita masuk ke jamaah yasin, kita sosialisasi di jamaah yasin dan 
itu akhirnya bisa berjalan sampai sekarang.  

Jihan : Berapa lama menggunakan sistem door to door ? 

Ibu Yuliana : Ini itu kemarin, nggak sampai bulanan, hanya berapa kali gitu. 
Karena terlalu banyak menguras tenaga terus anak-anak harus 
muter ke setiap rumah jadi kurang efektif. Makanya lebih efektif 
jika langsung ke perkumpulan salah satunya jamaah yasin.  

Jihan : Nah kalau terkait donasi dari luar negeri itu bagaimana ya bu ? 
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Ibu Yuliana : Itu kan biasasanya kita mengadakan yatiman, la itu nanti kita 
pengurus PKK juga pengurus dana sosial itu kita mencari donatur, 
menghubungi orang-orang yang ada diluar negeri.  

Jihan : Apa alasan menggunakan sistem donasi ? 

Ibu Yuliana : Kegaiatan yatiman kan udah dua kali ya, karena dulu kan belum 
cukup dananya untuk mengadakan yatiman. Nah itu yang pertama 
saya dan teman-teman PKK mengadakan yatiman tapi dananya 
kurang, terus kita melakukan door to door, dari rumah ke rumah 
donaturnya. Tapi donatur yang kita lihat itu yang mampu dan mau. 
Nah itu kita datangi. 

  Untuk tahun 2018 kemarin, itu kan kebetulan kita kan ada temen 
yang ada diluar negeri terus kita coba-coba, iseng-iseng aja 
maksudnya siap tau memang mereka peduli dengan 
karangpatihan dan mau membantu. Ternyata Alhamdulillah itu 
untuk tahun kemarin itu lumayan. Jadi perkumpulan temen-temen 
yang ada di korea itu ngasihnya lumayan banyak, terus ada juga 
dari sinto grup. Sinto grup itu perkumpulan remaja yang ada di 
desa karangpatihan yang ada di kulon beji. Sinto grup itu sudah 
menjadi partner donatur kita, jadi partner tetap lah. Intinya 
kayaknya gitu untuk yatiman. 

Jihan : Pengumpulan dananya bagaimana ? 

Ibu Yuliana : By transfer mbak, terus kalau pelaporannya pas kegiatan yatiman 
berlangsung.  

Jihan : Oalah begitu, nah kalau pelaporan ke masyarakat setiap bulan 
apakah ada bu? 

Ibu Yuliana : Ada mbak, nanti kita setelah dana terkumupul, pastinya kan ada 
yang setor setiap tanggal 25 dari kelompok-kelompok jamaah 
yasin. Setelah dana terkumpul, dihiting terus kita laporkan diakhir 
pertemuan. Pelaporan tetap lewat PKK desa terus ke jamaah 
yasin masing-masing. Ibu-ibu yang ikut PKK itu kan dari daerah 
dan wilayahnya masing-masing kan, nah mereka lah yang 
bertugas untuk menyampaikan ke wilayahnya masing-masing.  

Jihan : Kalau untuk santunan anak yatim itu seperti apa nggih bu? 

Ibu Yuliana : Sebenarnya kegiatan kita cukup sederhana kok mbak. Kita 
mengundang anak yatim terus kita mengundang mubaligh.  

Jihan : Yang terlibat dalam kegiatan tersebut siapa aja bu? 

Ibu Yuliana : Kita mengundang seluruh perwakilan yang mewakili setiap 
wilayah, kan tidak mungkin mengundang seluruh masyarakat. Jadi 
kita mengundang perwakilan, pemerintah desa, pemuda, 
perangkat desa itu ada semua.  

Jihan : Apa alasan diadakan kegiatan santunan anak yatim ? 

Ibu Yuliana : Mengadakan acara yatiman itu supaya orang-orang itu tau mereka 
anak-anak hebat perlu diperhatikan. Itu kan gak setiap hari, jadi 
kenapa apa susahnya kita memperhatikan mereka meskipun 
setahun hanya sekali. Kegiatan yatiman tahun kemarin, tidak 
hanya dari dana sosial itu kan. Ketika acara itu berlangsung 
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ternyata ada juga orang yang menyantuni anak-anak itu diluar dari 
dana sosial. Jadi menyantuni secara pribadi. Kesadaran mereka 
itu tumbuh. Jadi setidaknya ada orang yang itu mau maksudnya 
senang dengan adanya acara itu. Jadi kita bisa berbagi dengan 
mereka. 

Jihan : Apakah ada pendampingan setelah adanya bantuan dana ? 

Ibu Yuliana : Nggak ada mbak, jadi sementara ini kita bebaskan kepada 
penerima. Karana kita kan nggak tau kebutuhan mereka apa. 
Mungkin orangtuanya pasti kan ada salah satu ibu atau ayahnya 
yang masih ada atau mungkin neneknya yang masih ada lebih tau 
kebutuhan anak-anak itu apa. Karena kita kan sudah ikhlas, kita 
kan sudah kasih ke mereka, sudahlah mau diapain.  

Jihan : Di dalam kegiatan santunan anak yatim kan ada pelaporan. Untuk 
proses penyampaian pelaporan itu bagaimana ya bu? 

Ibu Yuliana : Iya jadi kita laporkan pas kegiatan santunan anak yatim itu mbak. 
Jadi proses penyampaiannya itu saya dan bendahara saya 
merekap semuanya plus donatu-donaturnya. Kadang itu ada 
donatur setelah acara selesai mereka ngasih dana untuk anak 
yatim kita sisihkan, namanya itu santunan anak yatim jadi tidak 
kita campur dengan dana sosial. Karena santunan anak yatim itu 
kan kita khususkan untuk anak-anak yatim, maksudnya khusus 
untuk santunan. Kalau dana sosial itu kan untuk dhuafa, anak 
yatim itu kan bisa. Tapi kalau memang mereka sudah niatnya 
untuk anak-anak yatim itu tetep kita kasihkan ke anak yatim. Jadi 
nanti kita laporkan semua disitu. Dari donatur berapa, untuk 
kegiatan berapa, kita ambilkan dari dana sosial berapa.  

  Iya saya sendiri mbak dan bedahara saya mendampingi juga. 
Melaporkannya saat sambutan, menurut saya itu momen yang 
paling pas karena disitu semuanya kan hadir, jadi perwakilan dari 
semua wilayah kan hadir pas santunan itu.  

  Jadi kemarin itu per jamaah yasin itu 1 orang, pokoknya salah satu 
ada yang mewakili. Kalaupun di daerahnya itu tidak ada jamaah 
yasin putri ataupun kegiatannya belum berlangsung, itu yang kita 
undang bapak RT nya.  

Jihan :Terkait keikutsertaan masyarakat yang belum mencapai 100%, 
strategi apa untuk mecapai target 100% keikutsertaan warga ? 

Ibu Yuliana : Karena kita kan tidak memaksa mbak, namanya kan dana sosial 
itu kan sosialnya mereka, itu kan dana yang tidak bisa kita 
paksakan. Jadi itu tergantung mereka sendiri. Kita tetep 
sosialisasikan ke jamaah-jamaah yasin tentang dana sosial.  

Jihan : Terkait pencatatan program dana sosial yang masih menggunakan 
buku saja, apakah ada keinginan untuk menggunakan komputer? 

Ibu Yuliana : Kalau pencatatanya kan sementara kita belum berjalan 100% juga, 
nanti kita seimbangkan aja dulu, jadi kita push ke programnya. 
Kalau nanti programnya sudah berjalan mendekati 100% nanti 
pembukuannya akan kita atur lagi mbak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

  Kalau sementara saya bebaskan dulu kepada bendahara saya 
mbak, jadi yang penting dia tau yang penting dia paham tentang 
pembukuannya. Itu saya kira tidak masalah. Untuk kedepannya 
kalau memang ada rencana nanti kita bisa tata lagi. Karena 
bendaharanya belum bisa komputer mbak.  

Jihan : Apakah ada harapan ke depan untuk pencatatan keuangan 
program dana sosial ? 

Ibu Yuliana : Untuk saat ini belum terpikirkan untuk pencatatannya kedepannya 
bagaimana. Tapi yang jelas untuk nanti siapapun yang bertanya, 
catatannya sudah lengkap dalam buku tersebut.  

Jihan : Oalah iya bu, saya rasa sudah cukup. Terimakasih untuk waktunya 
ya bu. 

Ibu Yuliana : Iya mbak sama sama.  
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3. Transkrip Wawancara 

Informan   : Darmi / Pengurus PKK Desa Karangpatihan 

Interviewer  : Jihan Nabila Zahara 

Tanggal Wawancara : 25 Agustus 2018 

 

Jihan : Assalamualaikum bu, saya ingin bertanya terkait program dana 
sosial. Apakah ibu bersedia? 

Ibu Darmi : Oalah iya mbak tidak apa-apa. 

Jihan : Kapan pertama kali ibu mengetahui tentang program ini ? 

Ibu Darmi : Program ini kan baru diadakan sejak pemerintahan pak eko mulyadi. 
Dulunya zakat itu ada tapi terfokuskan di zakat fitrah, cuma kalau 
yang ini kan di programkan desa yang dinamakan dana sosial. Kita 
memulai di jaman pemerintahan pak eko mulyadi pada kisaran 
tahun ke 3 di masa jabatannya.  Dibentuk program untuk 
masyarakat karangpatihan agar menyadarkan diri dengan 
setidaknya menyisikan sedikit (uangnya), untuk kepentingan fakir 
miskin, atau yatim piatu, atau untuk seseorang yang benar-benar 
disaat genting membutuhkan bantuan itu. Maka kami dianjurkan 
per-rumah ya bukan per-KK karena satu rumah itu ada 2 KK, 3 KK. 
Itu satu rumah per bulan diminimalkan seribu rupiah  

Jihan : Ibu kapan bergabung dengan program tersebut ? Apakah saat awal 
mengetahui langsung bergabung atau masih menolak ? 

Ibu Darmi : Saat diawal saya nggak ikut dan diawal mendengar kami masih 
berpikir “sebenarnya acara apa sih ini? Terus kegunaan buat kita 
apa ? dan untuk masyarakat itu bagaimana?”  karena kita kan 
sering mengadakan arisan dan bertanya itu “iku acara opo sih mbak 
? dana sosial itu apa ? kegunaannya untuk apa ?” kami kan butuh 
tahu. Sebagai masyarakat kita kan nggak boleh ikut-ikut gitu aja, 
kita harus benar-benar tahu apa manfaat dan fungsi program 
tersebut. Alhamdulillah dengan pak lurah dan bu lurah memberikan 
kami informasi akhirnya kami tahu dan sadar juga itu memang 
penting untuk desa kita untuk menuju kebangkitan desa kita kan 
memang harus ada program. Nah kalau program itu baik kita 
sebagai masyarakat harus nyengkuyung ibaratnya itu mendukung  

Jihan : Apa alasan ibu mau bergabung dengan program tersebut ? 

Ibu Darmi : Alasannya solidaritas mbak, karena kita sebagai warga masyarakat 
rasa solidaritas itu perlu dan harus, lek enek wong kurang adewe 
membantu (kalau ada yang kekurangan kita membantu) itu kan 
suatu kewajiban secara agama nggih, secara sosial masyarakat 
juga gitu. Dadi ojo enek adewe mangan warek, tapi sing liyone luwe 
(jadi jangan sampai kita bisa makan kenyang, tapi yang lainnya 
kelaparan) jangan sampai terjadi.  

Jihan : Waktu awal ibu mengikuti program tersebut apakah ada kendala ? 
Lalu bagaimana ibu berusaha menjelaskan ? 

Ibu Darmi : iya ada mbak, kalau saya ikut program itu penentang pertama itu ya 
suami saya. Respon pertama saya ya ngotot-ngotot gimana gitu, 
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saya dan suami kan dari pola berpikir memang berbeda. Saya kalau 
kegiatan sosial kan selalu ikut, kalau suami nggak, suami saya 
hanya fokus pada satu pekerjaan di rumah ibaratnya sebagai petani 
ya petani saja, kalau masalah sosial begini suami terhitung ada nilai 
kurangnya. Cuma karena mereka belum berpikir apa nilai sosial 
bagi masyarakat apa pentingnya, mereka Cuma terbayang duit 
akeh dilumpukne wi ngko lak gak tepat sasaran  terus gimana ? tapi 
akhirnya dengan adanya kejelasan tentang penjelasan program 
dan fungsinya bagaimana. Dari yang dikumpulkan dari yang sedikit 
menjadi banyak dan akhirnya bermanfaat untuk masyarakat. 
Alhamdulillah akhirnya suami pun ikut dalam program tersebut. Ya 
namanya di desa banyak program terkadang ada program yang 
benar-benar berjalan mulus dan sesuai prosedur tapi ada juga yang 
masih simpang siur. Jadi kita juga memahami juga masyarakat tidak 
menerima segala yang diberikan. Ibaratnya kalau disiapkan 
makanan tidak langsung untuk dimakan tapi mempertanyakan 
kenapa rasanya kok kecut dari segi mana, misal manis dari segi 
mana . Mereka kan menelaah dulu, jadi dari situ pembelajarannya 
memang kita hidup di masyarakat juga harus menimbang mana 
orang yang sekiranya sudah tau atau belum kita harus bisa untuk 
menyikapinya.  

Jihan : Terus respon dari masyarakat tentang program dana sosial tersebut 
bagaimana bu ? 

Ibu Darmi : Kalau masyarakat kurang lebih ya begitu mbak, program desa lagi 
itu nanti dikelola sungguhan atau tidak. Dengan sedikit memberikan 
contoh setalah 1 tahun berjalannya program akhirnya ada acara 
yatiman, adanya bantuan kepada masyarakat yang tertimpa 
kebakaran. Kan akhirnya mereka (masyaraka) itu melihat potensi 
dana sosial. Akhirnya dari beberapa kelompok yang awalnya belum 
bergabung akhirnya setelah melihat berbagai acara tersebut 
masyarakat sedikit demi sedikit menyadari memang dana sosial itu 
penting untuk masyarakat itu sendiri.  

Jihan : Apakah ada pihak lain yang membantu dalam pengelolaan program 
tersebut ? 

Ibu Darmi : Ada, di dusun itu kan ada jamaah yasin dan ada perwakilan dari 
jamaah yasin yang mengikuti PKK Desa atau siapapun.  Akhirnya 
kepengurusan dana sosial yang di dusun itu saya serahkan kepada 
anggota jamaah yasin yang diwakili oleh 2 orang.  

Jihan : Berapa jumlah kelompok jamaah yasin untuk dusun Bibis ? 

Ibu Darmi : Di dusun Bibis, Karangpatihan ada 3 kelompok jamaah yasin 

Jihan : Bagaimana sistem pengumpulan dana sosial dari setiap kelompok 
jamaah yasin ? 

Ibu Darmi : Jadi nanti setiap perwakilan kelompok jamaah yasin langsung 
menyerahkan sendiri kepada bendahara PKK pengurus dana sosial 
desa.  

Jihan : Bagaimana pengumpulan dana sosial untuk setiap kelompok 
jamaah yasin ? 
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Ibu Darmi : Jadi kalau di dusun Bibis itu kan ada 2 kelompok jamaah yasin yang 
kelompok 1 diadakan di minggu 1 dan 2 dan untuk kelompok 2 
diadakan di minggu ke 3 dan 4. Sedangkan untuk pengumpulan 
dana sosial di lakukan di minggu ke 2 dan ke 4.  Biasanya 
pengumpulannya menggunakan kaleng setelah diputerkan ke 
jamaah lalu uang terkumpul dan dihitung. Lalu, dilaporkan di jamaah 
itu terkumpul uang berapa. 

Jihan : Apakah ada sistem pencatatan dana sosial di setiap dusun ? 

Ibu Darmi : Jadi pencatatannya itu biasanya langsung ke desa, setelah dana 
uang terkumpul di jamaah yasin ada yang bertanggungjawab untuk 
menyerahkan langsung ke PKK desa. 

Jihan : Apakah ada laporan jumlah dana yang terkumpul dari PKK desa 
kepada seluruh jamaah yasin ? 

Ibu Darmi : Kalau laporan itu biasanya per tahun. Kan setiap tahun akan 
diadakan program misalnya yatiman. Itu sudah jelas rincian yang 
akan kita keluarkan, kita bikin schedule dulu. Nah kalau sudah 
terlaksana biasanya kita akan laporkan balik kepada masyarakat 
terkait dana yang sudah dikeluarkan. Dalam kegiatan laporan 
tersebut akan didatangkan perwakilan seluruh jamaah yasin 
Karangpatihan. Di awal kan kita mengundang mereka (perwakilan 
jamaah yasin) menjelaskan akan diadakan acara misal yatiman 
setelah acara selesai biasanya mereka dikumpulkan kembali 
sebagai laporan. Kan mereka sudah mewakili jamaah masing-
masing, biasanya dari perwakilan nanti akan menyampaikan ke 
jamaah masing-masing dana yang sudah terkumpul sekian dan 
digunakan sekian.  

Jihan : apakah ada kesulitan dalam pengelolaan keuangannya ? 

Ibu Darmi : Sebenarnya keuangan di wilayah desa itu sadar pribadi itu memang 
nilainya masih kurang, karena salah satunya sumber daya manusia 
nya ya mbak. Sebenarnya kita beramal itu kan ibarat kita menabung 
cuma kesadaran orang menabung  di tempat kami itu masih kurang 
dari masyarakat kita masih 60%. Sebenarnya belanja itu boleh tapi 
menabung itu kan penting. Menabung itu kana da 2 sisi, menabung 
untuk akhirat dan menabung untuk dunia. Kan program dana sosial 
ini kan salah satu bentuk menabung, tapi kalo dari kita (pengurus) 
tidak sering-sering mengingatkan mereka juga banyak lupanya. 
Jadi kesadaran pribadi dalam mengumpulkan dana sosial itu masih 
sulit, jadi untuk kesadaran mengajak yang lain itu masih jarang. Jadi 
masih harus sering untuk memberikan semangat dalam 
pengumpulan dana sosial itu. Dalam pengumpulan harus ada 
semangat teriak harus selalu ada, dana sosial ini berjalan selama 2 
tahun ini di pemerintahan Pak Eko. Itu memang kita sebagai sosok 
pengurus harus sering mengingatkan “eh iki dana sosial wayah e 
bayar” kalau nggak gitu terkadang mereka dalam satu bulan lupa, 
lali usum becek, lali mergo iki. Ya gimana ya mbak, kita sebagai 
sosok pengurus memang harus terus berteriak. 

Jihan : Seandainya di desa A terdapat warganya yang sakit dan miskin lalu 
bagaimana dalam alur pencairain dananya ? 
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Ibu Darmi : Kan kita satu desa ada 4 dusun ya, seandainya di dusun sana ada 
sosok yang keluarga miskin terus mereka sakit, nantikan PKK yang 
duduk di dusun sana kan tau, mereka itu datang ke pengurus atau 
setidaknya ke bu lurah dulu “Bu disana ada warga desa yang miskin 
terus sakit, tapi keluarganya gak ada yang begini, kami meminta 
kan dana sosial untuk keluarga mereka.” Lalu itu nanti kan bu lurah 
konfirmasi sama pengurus, terus dari kita perwakilan pengurus 
datang ke rumah menyerahkan terus kita kan juga ada foto sebagai 
bukti bahwa kita menyalurkan dana sosial. Nah laporannya itu nanti 
secara terinci ibu ini sakit dan dari keluarga nggak mampu kita 
berikan 150 atau 200 atau berapa itu dimasukkan tanggal beserta 
dokumen foto tadi sebagai bukti. Kita sebagai pengurus 
tanggungjawab laporan kan mbak, tanggungjawabnya kan 
dicatatan sebagai bukti lah, itu bukti dunia harus ada walalupun 
sebenarnya nanti di akhirat Tuhan lebih tau segalanya. Ya jenenge 
neng dunya orang banyak laporan itu selalu ada.  

Jihan : Apakah ada dampak positif dari program dana sosial ? 

Ibu Darmi : Sebenarnya kalau masalah dana sosial, orang-orang itu berpikirnya 
udah positif, kan biasa yang dibantu itu kan orang-orangnya masih 
terlalu feminim, jadi mereka untuk reaksi “eh aku ditulung iki 
meringankan” belum terlalu terinspirasi untuk mereka. Jadi ibarat 
dibantu ya diterima, ibarat e matursuwun yaudah cukup bagi 
mereka. Tapi bagi kita yang sudah berpikirnya sudah menengah ke 
atas, Alhamdulillah dengan dana sosial setidaknya program desa 
maksudnya kita solid kepada warga yang membutuhkan itu 
Alhamdulillah nilainya sudah diatas 60 lah.  

Jihan : Apa harapannya untuk dana sosial ini ? 

Ibu Darmi : Harapannya ke depannya kemarin pak kepala desa sempat bilang 
kami sama bu kades ini akan dibentuk UPZ (Unit Pengumpul 
Zakat). Kata Pak Eko ini masih proses pengajuan SK itu tapi sampai 
sekarang itu sendiri saya belum tanya terus maksudnya itu sendiri 
sudah sampai kemana kelanjutannya. Karena pak eko bilang 
kepengurusan UPZ njenengan, ibu kepala desa sama pak modin. 
Tapi sampai detik ini informasi kelanjutannya pak eko belum ngasih 
info ke kami. Tapi kalau desa membutuhkan bantuan kami untuk 
kepengurusan, bagi saya sendiri pokoknya kalau program desa itu 
sifatnya bagus dan untuk kemakmuran bersama kami siap 
semampunya kami untuk memperjuangkan desa.  

 

Informan   : Darmi / Pengurus PKK Desa Karangpatihan 

Interviewer  : Jihan Nabila Zahara 

Tanggal Wawancara : 16 Februari 2019 

 

Jihan : Permisi bu darmi, maaf mengganggu waktunya lagi. Ada beberapa 
pertanyaan yang ingin saya tanyakan lagi ke ibu terkait program dana 
sosial. 

Ibu Darmi : Oalah iya, mau tanya apa mbak? 
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Jihan : Terkait sistem donasi, itu bagaimana cerita awal adanya sistem 
donasi bu? 

Ibu Darmi : Kan gini saya sendiri kan mantan TKI, saya pikir secara ekonomi 
kan kita ada lebih, jadi saya sendiri berpikir waktu disana saya ikut 
dalam program sosial kalau di taiwan kan ada budha suci kan mbak 
la berkembang di Indonesia juga kan. Nah saya setiap bulan 
menabung disana 100 dolar NT, itu untuk sosial diberikan gitu 
modelnya kalau di Indonesia itu kaya dana sosial gitu. Saya ikut ke 
program itu, alhamdulillah di periode kedua saya disana saya 
mengenal itu. Setelah saya pulang ke Indonesia, terus didesa ada 
program dana sosial itu saya berpikir teman-teman yang ada disana 
kan ekonominya lebih, kalau disini kan cuma pas-pasan. Akhirnya 
saya punya inisiatif dari saudara, teman yang masih bisa kontak 
dengan kita bilang “ini didesa kita mau ada program yatiman 
dengan menggunakan dana segini. Kalau njenengan berkenan 
dengan menyisihkan sebagian rezeki yang anda dapat kami siap 
memberikan atau menyalurkannya. Terus nantikan kalau memang 
uang sudah masuk nanti akan kami berikan kwitansi. Kita kan 
hubungannya sama keluarga, ada satu dua yang langsung transfer. 
Akhirnya mereka kami kirimi kwitansi nya, terus mereka juga ada 
yang percaya ke keluarganya. Jadi mereka bilang “Bu darmi tolong 
datang ke rumah aja ya untuk ketemu suami saya.” Sebagian gitu. 
Alhamdulillah saya sama temen-temen dapatnya lumayan. Malah 
mungkin yang besar dari sana.  

Jihan : Respon awal donatur ketika awal diberikan penjelasan terkait 
donasi bagaiamana bu ? 

Ibu Darmi : Ya alhamdulillah ada yang WA nya nggak dibalas, diddiamkan aja. 
Ada yang bilang “alhamdulillah bu nanti saya usahakan.” Ada lagi 
“tolong ketemu keluarga aja.”  

Jihan : Kalau ada yang tidak membalas di WA itu bagaimana bu ? apakah 
ada upaya lainnya ? 

Ibu Darmi : Ya kalau ada yang gak ‘srek’ juga nggak balas itu kan, yaudah kita 
diam. Terus diantara berapa orang gitu kan seandainya yang nggak 
respon satu dua kan berarti mereka kan belum terbuka hati. 
Namanya shodaqoh itu kan hati, jadi kita juga nggak terlalu 
memaksa. Kalau orang sudah terbiasa gitu (bersedekah,pen), itu 
sebenernya enak mbak ngajak-ngajak gitu (kegiatan sosial,pen).  

Jihan : Untuk donaturnya darimana saja bu ? 

Ibu Darmi : Ada taiwan, hongkong. Yang kemarin singapura juga ada mbak. 
Tapi mayoritas yang paling banyak itu dari taiwan, hongkong itu 
mbak. Kan saya ex sana. Terus jaringan singapura saya nggak 
punya. Ya kalau temen-temen yang punya di malaysia di mana saja 
ya dihubungi. 

Jihan : Siapa saja yang terlibat dalam sistem donasi ini bu ? 

Ibu Darmi : PKK desa mbak, ya yang punya link ke luar negeri itu langsung. 
Kalau yang korea di karangpatihan kan sudah punya Andeska 
perserikatan anak-anak yang keluar negeri di korea itu besar 
donasinya. Kalau hongkong singapura itu kita sama bu lurah itu 
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jaringan di hongkong itu kan banyak. Karena bu lurah itu kan juga 
ex.  

Jihan : Kalau boleh tahu ibu sendiri ex mana ? 

Ibu Darmi : Kalau saya itu ex taiwan, tapi jaringan saya itu hongkong taiwan. 
Saya malah banyak yang hongkong karena adek, saudara itu ada 
yang disana. Link kita itu kan yang ada di hp. Ya temen-temen yang 
punya nomernya, kalau nggak punya nomernya ya nggak bisa 
hubungi. Kemungkinan kalau saya itu tau ada dana sosial, diluar 
negeri itu lebih mudah menjaring dana-dana gitu. Kan kita minggu 
acara libur, apalagi hongkong itu mbak. Hongkong itu kan ada 
minggu acara libur bersama, mereka ngumpul. Kalau disana itu ada 
temen yang menggalang donasi dari temen-temen 10 orang, 20 
orang itu bagus luar biasa. Kalau masih domisili disana.  

Jihan : Oalah iya bu, nah untuk sistem pengumpulan dananya bagaimana 
bu? 

Ibu Darmi : Pertama itu menghubungi pihak yang ada disana, kalau yang sana 
transfer ya transfer ke rekening saya terus kalau sudah datang itu 
kan saya copy “ini mbak udah datang.” Terus saya kasih “ini 
penerimaan dari anda sejumlah ini.” Terus saya kasihkan ke bu 
lurah dari ini. Terus akhirnya konfirmasi ke sana.  

Jihan : Apakah ada tim khusus dalam pengumpulan dana donasi ? 

Ibu Darmi : PKK Desa pokja, kelompok kerja. Biasanya itu kan, kami ada sekitar 
10an orang. 

Jihan : Apakah pengumpulan dana sistem donasi sama dengan jamaah 
yasin ? 

Ibu Darmi : Nggak, kita sekali kalau mau ada acara setahun sekali. Acara itu 
kan kemarin ada 3 yaitu dari sinto grup itu pemuda dukuh bendo, 
terus dari andeska itu 1, terus dari dana sosial kita PKK itu 1 juga. 
Jadi ada 3 (amplop, pen). Terus sebagian dulu juga dari perorangan 
yang mungkin disaat itu rezeki nya masih mengalir bagus, malah 
bikin amplop sendiri, terus dikasihkan sendiri juga ada itu untuk 
acara tahun kemarin. Terus kita itu mbak, kalau menerima bantuan 
sebisa mungkin tidak menyulitkan orang lain. Terus memberikan 
kesempatan mereka untuk berkontribusi gitu aja. Jadi tidak 
mengekang dengan aturan harus gini gini gitu nggak mbak, kalau 
mereka yakin dengan yang di amplopnya sendiri dari rumah.  

Jihan : Apakah ada kendala saat pengumpulan dana donasi ? 

Ibu Darmi : Kendala sih nggak ada mbak. Tergantung kalau kitanya, namanya 
kalau sesuatu itu udah ikhlas, kalau ada kendala itu bukan suatu 
yang berarti bagi kita.  

Jihan : Setelah dana terkumpul penggunaan dananya untuk apa saja ? 

Ibu Darmi : Kalau dana yang terkumpul itu kan yang donasi tahunan itu kan 
nanti rinciannya bersamaan dengan program yang yatiman itu.  Jadi 
digunakan untuk acara yatiman itu, kalau ada sisa, dananya akan 
diikutkan ke dana sosial. 
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  Yatimannya kemarin termasuk bagus banget, lebih banyak dari 
tahun sebelumnya. Ya alhmdulillah luar biasa. Jadi makanya gini, 
kenapa kita masih sedikit menyisihkan uang yatiman jadi tidak 
dihabiskan semuanya. Karena kita berharap tahun depan kita kalau 
bisa anak yatim yang tahun ini menerimanya segini jangan sampai 
tahun depan itu kecil atau berkurang.  Jadi kita berusaha kalau 
dananya temen-temen masih tersisa bisa kita simpan ya khusus 
untuk yatiman. Maksudnya dana yatiman dengan dana sosial itu 
kami pisahkan, karena satu prinsip orang yang mengenal agama, 
untuk dana yang untuk yatiman tidak boleh dicampur dengan dana 
sosial. Kalau dana sosial bisa untuk yatiman, cuma kalau dana 
yatiman tidak boleh untuk sosial. Jadi untuk pencatatan dana 
yatiman dan dana sosial nggak  disamakan, maksudnya tidak 
disatukan gitu mbak.  

Jihan : Jadi donasi itu khusus untuk yatiman saja ya bu ? 

Ibu Darmi : Iya dalam acara yatiman saja untuk yang donasi. Memang kita 
dalam menjelaskan ke donatur bukan untuk dana sosial, tapi kita 
mau mengadakan yatiman bersamaan dengan dana sosial desa 
gitu.  

Jihan : Kegiatan yatiman itu seperti apa ? 

Ibu Darmi : Biasanya desa itu mengundang yatim seluruh karangpatihan 
berusia 1 tahun sampai usia SMP. Terus kita biasanya acara yang 
sudah terselenggara itu selalu di balai desa. Kita mendatangkan 
ustadz lah, untuk memberikan pengajian kecil. Terus kita 
memberikan konsumsi kepada peserta. Kalau tahun kemarin masih 
berupa uang dan makan. Terus kita juga menginginkan kontribusi 
kita berupa peralatan sekolah ya seperti tas dan seisinya. Kita 
kemarin punya ide seperti itu, cuma karena waktu yang terlalu 
mepet makanya kami masih diuangkan dulu aja. Sebenarnya kami 
berkeinginan misal dari sinto grup itu donasinya berupa sembako. 

Jihan : Yang terlibat dalam kegiatan yatiman siapa saja ya bu ? 

Ibu Darmi : Kalau panitianya itu dari PKK dibantu dari perangkat desa 
membantu dalam pelaksanaannya. Kalau pesertanya itu dari anak-
anak yatim yang diundang, terus orangtuanya juga ada biasanya 
usia SD yang masih kecil-kecil itu ada orangtuanya ada mbak. 
Seandainya anaknya itu 45, kita bikin snack nya itu lebih 
menghitung dari wali atau orangtuanya gitu. Terus ada juga 
perwakilan jamaah yasin per RT, jadi setiap RT harus ada yang 
mewakili 1 orang. Jadi mereka biar tau, apa sih intinya dari dana 
sosial yang kita kumpulkan untuk apa saja biar mereka itu 
memahami. Jadi seluruhnya itu ada mbak.  

Jihan : Untuk pengeluaran keperluan lain dalam acara yatiman darimana 
dananya ? 

Ibu Darmi : Kalau untuk ustadz nya itu kita ambilkan dari sebagain dana sosial, 
mungkin kita bikin donasi lagi mbak. Misal siapa yang ngurus 
sound, terus siapa yang ngurus ini. Jadi ada kerjasama dengan 
perangkat desa juga. Terus misal snack uang kita darimana ya, 
kalau dari PKK berarti nanti PKK yang akan ngurus snack. Terus 
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nanti kalau untuk mubaligh nya dari perangkat desa akan 
menyumbang segini. Ya pokoknya kerjasama mbak. 

Jihan : Terkait pencatatan keuangan, apakah sudah ada pendampingan 
dari pihak terkait yang berkompeten? 

Ibu Darmi : Belum mbak, kami berharap tolong kan program karangpatihan 
masih baru, jadi apa yang kita lakukan kan masih pemula gitu. 
Tolong kalau memang nanti sekiranya mbak bisa mendampingi 
kami, kami itu siap. Jadi dari pencatatan, dari pengelolaan uang. 
Misal ada pendampingan mungkin itu nanti akan lebih baik, tapi 
mungkin itu nanti ya. Pasti butuh omong-omong dulu, kalau sesuatu 
yang baru pasti ada ketidaksukaan yang tidak tau kenapa. 

  Dalam hal pencatatan masih belum tertata, kan seharusnya ada 
debit ada kredit gitu, ada sisa gitu kan, secara akuntansi kan gitu. 
La mungkin nanti secara strukturalisasinya akan dipindah lagi untuk 
mereka yang memiliki kompeten. Kan kita sekarang masih sekadar 
yang ada itu aja kan.   

Jihan  : Selain ada yatiman apakah ada kegiatan lainnya ? 

Ibu Darmi : Bersamaan dengan yatiman ada laporan itu mbak. Jadi dana yang 
diterima dalam yatiman itu berapa juta, terus pengeluarannya 
berapa gitu, terus masih tersisa berapa gitu. Sudah langsung bu 
lurah dalam sambutan itu sudah melaporkan uang yang diterima H-
1 pelaksanaan dana itu berapa. Terus nanti waktu kita rapat PKK 
setiap tanggal 25 itu, bu lurah masih mengulang lagi terkait dana 
itu. Terus juga mohon untuk yang kompeten di yasin di dusun-dusun 
untuk menyampaikan bahwa uang yang terpakai itu segini gini.  

  Jadi yang menyampaikan itu ketua saja, kalau dari bendahara 
mungkin belum. Jadi mbak watini itu kan belum begitu paham. Ya 
kalau namanya orang kalau mau ngomong sama orang meskipun 
teman sendiri kalau belum terbiasa kan juga susah. Jadi memang 
kalau mbak watini belum ada kompeten disitu.  

Jihan : Emm.. apakah ada pelaporan secara tertulis ? 

Ibu Darmi : Nggak, ya pas waktu sambutan itu tok. Jadi cuma pas sambutan 
menyampaikan uang diterima segini gini tapi kalau untuk rinciannya 
belum ada. Dari pembukuannya itu belum. La makanya seandainya 
nanti ada, kan laporan itu ada strukturalnya, kegiatannya ini, 
uangnya segini, itu kan lebih enak lagi. Seandaianya nanti ada 
orang mau tau tentang dana program dana sosial karangpatihan 
kan lebih enak. La makanya semoga ke depannya nanti itu kita ada 
pendampingan kita bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan enak mbak. 
Kan memang harus ada pertanggungjawabannya kepada 
masyarakat.  

  Kan memang sekilas seperi saya bilang kemarin, mbak watini itu 
kan dalam pencatatannya masih begitu mbak. Jadi belum bisa 
pencatatan debit kredit gitu.  

  Nah makanya saya pengen nanti, kalau ada kesempatan 
diusahakan ada pendampingan, jadi nanti kita datangi dulu waktu 
arisan PKK terus setidaknya njenengan nanti sosialisasikan 
namanya sesuatu struktural itu lebih baiknya didalam 
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pembukuannya sudah tertata, nanti sampeyan konfirmasi dulu ke 
pak eko terkait pendampingan itu. Karena kalau bukan lewat sana 
nanti saya takut ada kecemburuan sosial kalau orang lain 
membujuki gini gini gak percayo nggowo duit. Samarku kan gitu 
mbak.  

Jihan : Bagaimana pelaporan setiap bulannya yang melalaui jamaah yasin? 

Ibu Darmi : Kadang itu nggak ada laporan, nggak mesti satu bulan sekali. 
Memang ada tapi jarang, mungkin akhir tahun itu mbak. Karena 
arisan itu kadang-kadang njegigis karep e dewe lo mbak (ngobrol 
sendiri-sendiri,pen). Misal bulan ini masuk berapa dananya kok 
perasaan sering tak terbaca. Mungkin ya uang sudah masuk ke 
catatan, itu mungkin laporan 3 sampai 4 bulan sekali.  

Jihan : Mengapa program dana sosial masih mencapai 60% dalam 
keikutsertaan masyarakat, apa saja kendalanya? 

Ibu Darmi :  Kendalanya itu kan sebagian wilayah barat nggak ada yasinan 
mbak, tapi sebenarnya saya dulu pernah juga konfirmasi sama pak 
eko bagaimana kalau dana sosial itu kita koordinasikan per RT aja. 
Kalau namanya per RT kan menjaring semua lapisan to mbak. Tapi 
kalau jamaah yasin itu kan ada wilayah yang nggak ada jamaah 
yasin nya. Jadi semaksimal mungkin kalau memang dana sosial itu 
digalakkan dan ada pendampingan mungkin lebih enak nanti kita 
programkan per RT.  Ya maksudnya gini, tadi tak bilang mau ada 
program kalau bisa itu botol gitu tulisan dana sosial PKK. 

  La nanti jadi enak mbak kalau per RT gitu, karena kalau sudah 
kepala desa mengundang seluruh RT untuk datang itu kan lebih 
enak lagi dalam sosialisasinya. Struktural itu jalan kalau apapun 
sudah lewat RT naik naik naik gitu sudah enak. Sebenernya kalau 
desa itu RT sudah berfungsi, apapun yang ada didesa itu akan lebih 
mudah lagi. Misalnya pengawasan PKH, PKSM,kenapa masih 
belum terkontrol kenapa yang kaya masih dapat yang miskin malah 
nggak. Ya itu karena RT mbak, nggak mungkin pak lurah tau 
seluruh warganya. Kan RT yang tau dulu, makanya apa yang saya 
angan-angan itu menggebu. Kalau struktural itu sudah bagus, 
namanya RT itu harus punya data rakyatnya yang miskin berapa, 
setengah miskin berapa, yang kaya berapa itu bakal enak. 
Harusnya RT itu punya datanya lengkap. kalau RT itu sudah 
difungsikan insya Allah strukural pemerintahan podo karo negara 
enek bupati enek camat e kanggo.  

Jihan : Bagaiamana pengumpulannya kalau lewat RT ? 

Ibu Darmi : Lewat kaleng yang tulisi dana sosial PKK desa terus nanti 
pengumpulannya satu bulan sekali di akhir bulan. 

  Ya intinya itu satu RT, setiap 1 rumah semua diusahakan ada. 
Kalau memang benar mereka yang nggak ngasih berarti mereka 
kan nggak ada inisiatif ke situ tapi kalau memang mereka didatangi 
terus dirumah kosong kan malu, uang seribu sekarang untuk apa. 
Diparani mbok ora duwe lek duit sewu jenenge ora sok dalam 1 
bulan, itu apa kita orang, hatinya dimana.  
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Jihan : Emm, oiya bu terkait mbak siti Khadijah itu alasan diberikan dana 
sosial kenapa nggih bu? 

Ibu Darmi : Diawal dia itu di hitung yatiman mbak, jadi waktu acara desa yang 
pertama itu dimasukkan dalam yatiman. Kan memang gini, ibunya 
memang nggak ada tapi ibunya meninggal atau tidak itu kita tidak 
tahu. Akhirnya kita yang kedua itu, orang-orang berkoreksi “kok 
dibilang yatim, dihitung yatiman, kui anak sopo ? lawong kui kiro-
kiro mbok e sek urip.” Cuma kan gila atau gimana gitu mbak. 
Akhirnya kami kan juga nggak berani memutuskan kalau dia yatim, 
akhirnya yang yatiman kedua dibilang yaudah terlanjur diikutkan 
karena mereka juga nggak mampu, kita ikutkan fakir dhuafa gitu.  

Jihan : Nah kalau untu Ibu Wari alasannya kenapa dikasih dana sosial ? 

Ibu Darmi : Sebenarnya saya nggak terlalu tahu, maksudnya waktu pemberian 
dulu saya nggak tahu. Mungkin karena sakit terus dalam keadaan 
tunagrahita itu. Kalau penyalurannya itu saya nggak tahu.  

Jihan : Untuk Ambar dan Ibu Misti alasan dikasih bantuan kenapa ya bu? 

Ibu Darmi : Ambar itu kan, ibunya itu kan hamil terus sakit sampai meninggal 
dunia. Terus akhirnya kan ambar itu kan anak terlantar gitu. 
Akhirnya dirawat ibu misti itu. Terus dikasih bantuan dana sosial. 

Jihan : Oalah begitu, baik bu saya kira cukup. Terimakasih banyak nggih 
bu untuk kesediaanya. 

Ibu Darmi : Iya mbak, sama sama. 
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4. Transkrip Wawancara 

Informan   : Wati / Bendahara program dana sosial 

Interviewer  : Jihan Nabila Zahara 

Tanggal Wawancara : 13 Desember 2018 

 

Jihan : Permisi bu, saya ingin bertanya terkait program dana sosial. Apakah 
ibu bersedia? 

Ibu Wati : Iya mbak, silahkan. 

Jihan : Sejak kapan ibu wati mengetahui terkait dengan dana sosial ? 

Ibu Wati : Saya mengetahui sejak tahun 2015 

Jihan : Apa yang ibu ketahui terkait dengan dana sosial ? 

Ibu Wati : Dana sosial itu untuk membantu orang yang tidak mampu, untuk 
santunan anak yatim.  

Jihan : Ibu wati bergabung di dana sosial karena mengikuti PKK Desa ? 

Ibu Wati : Iya, di PKK jadi bendahara 2 terus jadi bendahara dana sosial. 

Jihan : Bagaimana respon awal masyarakat ketika memberikan sosialisasi 
terkait program dana sosial ? 

Ibu Wati : Ini nanti tujuannya kemana, untuk apa gitu.  

Jihan : Apa alasan ibu menerima amanat menjadi bendahara dana sosial ? 

Ibu Wati : Ya ikhlas berpartisipasi 

Jihan : Apakah ada kendala awal-awal adanya dana sosial ? 

Ibu Wati : Sepertinya tidak ada. 

(Bu Darmi) 

Mungkin kalau untuk bendahara dana sosial di desa itu nggak 
terlalu merasakan respon itu, karena kan dia tinggal menerima dari 
kelompok-kelompok jamaah yasin yang ada didesa. Jadi 
seandainya ada respon bagaimana tanggapannya itu mungkin yang 
merasakan pengelola dijamaah yasin itu yang mendengar 
langsung. Karena mungkin dia (bendahara desa) cuma sebagai 
pengumpul dana yang sudah masuk, jadi kendala yang 
menghadapi kita-kita yang sebagai kelompok jamaah yasin  

Jihan : Apa saja tugas bendahara dana sosial ? 

Ibu Wati : Ya cuma mencatat menerima uang yang disetor dan melaporkan. 

Jihan : Apakah uang dibawa ibu secara keseluruhan dalam bentuk cash ? 

Ibu Wati : Iya cash, dimasukkan kresek. Ada receh ya dimasukkan kresek.  

Jihan : Bagaiamana bentuk pelaporan dana sosial ? 

Ibu Wati : Dilaporkan secara langsung setiap tanggal 25, secara lisan. 

Jihan : Dalam pengelolaan uang apakah ada yang pihak yang membantu ? 

Ibu Wati : Tidak ada, bendahara 1 nya sudah lengser 
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Jihan : Bagaiamana alur pengelolaan dana saat penerimaan, pencairan 
dan penyalurannya ? 

Ibu Wati : Ketika ada yang mengumpulkan langsung di catat. Kalau pencairan, 
setelah ada laporan masyarakat, harus ada konfirmasi dulu kepada 
pengurus. 

(Bu Darmi) 

Seandainya dari 1 dusun ada yang sakit atau mereka memang 
membutuhkan dana sosial kita lapornya kesana waktu arisan 
tanggal 25,arisan PKK Desa. Jadi pengurus bermufakat untuk 
orang ini nanti sekiranya menerimanya berapa nanti mufakatnya 
disana. Baru kalau sudah oke, ketua bilang ke bedahara tolong 
sediakan segini mbak untuk dikasihkan ke ini. Nanti siapa yang 
menyalurkan beda lagi ada timnya sendiri yang memberikan.  
Setelah uang keluar nanti dicatatkan terus nanti untuk bulan 
berikutnya laporan bahwa uang dana sosial kemarin terkurangi 
segini untuk ini. 

Jihan : Apakah ada kendala saat pencatatan uang masuk dan keluar ? 

Ibu Wati : Nggak ada, alhamdulillah lancar-lancar saja. 

(Bu darmi) 

Karena kan tertib mbak setiap bulan jadi gak begitu terkendala. 
Malah terkadang kendalanya itu yang jamaah yasin minggu ini lupa 
mengumpulkan jadi digabung ke minggu depannya. Jadi jumlah 
yang kita setorkan itu bervariasi nggak bisa stabil setiap bulannya. 

Jihan : Ketika memberikan bantuan dari dana sosial, untuk jumlah uang 
yang disalurkan itu sekiranya berapa ? Range nya ? 

Ibu Wati : Ya tergantung lihat kondisi mereka gimana, misalkan sakit, sakitnya 
parah atau nggak. Minimal yang diberikan itu 100ribu maksimal 
300ribu 

Jihan : Apakah ada dampak positif setelah adanya program dana sosial ? 

Ibu Wati : Merasa ada kepedulian untuk orang lain. 

(Bu darmi) 

Ya setidaknya kita bisa ikut tersenyum ketika melihat orang-orang 
yang kita beri tersenyum. Jadi semoga aja dana sosial ini nanti 
dapat bertahan, berkelanjutan dan berkembang. Setidaknya ya 
sedikit bisa ada peduli lingkungan sendiri, peduli masyarakat 
sendiri. Kalau bisa kan mandiri.  

Jihan : Apakah ada krtik dan saran untuk program dana sosial ? apakah ibu 
sebagai bendahaara menginginkan pencatatan secara digital atau 
penyimpanan uang di ATM ? 

Ibu Wati : … 

(Bu Darmi) 

Ya untuk saat ini jumlah uang dana sosial kan masih kecil ya 
semoga ke depannya dalam kepengurusan di tahun 2019 ada 
perkembangan positif maksudnya ya jumlah dananya besar, 
pengelolaannya bagus. Mungkin kalau ada sesuatu yang ingin kita 
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kembangkan menjadi lebih bagus ya itu sebagai acuan kita ya 
okeoke saja. Ya Pencatatannya melalui komputer, uangnya 
ditabungkan di bank. Nggih monggo kerso. Cuma kalau untuk 
ditahun-tahun ini kan kisaran dana masih kecil. 

Jihan : Kalau boleh tahu saldo terakhir dari dana sosial berapa ya bu? 

Ibu Wati : Rp. 5.584.200,-, saldo setelah dipakai yang acara yatiman kemarin/ 
per desember. 

(Bu Darmi) 

Sebenarnya dana sosial itu kan banyak, kalau dana sosial setau 
kita itu kan yang perbulan 1000, selain itu pun kita menggali dana 
sosial dari temen-temen luar negeri. 

Jihan : Jumlah pengeluaran dana untuk acara yatiman berapa bu ? 

Ibu Wati : Rp. 17.500.000,- 

Jihan : Acara yatiman kemarin anak yang diberikan santunan jumlahnya 
berapa ? 

Ibu Wati : 45 anak, uang cashnya itu banyak. Kan amplopnya sendiri-sendiri 
mbak. Donatur darimana, darimana gitu. Setiap anak menerima 4 
amplop. Ya kurang lebih 500ribu, yang dari korea itu kisaran 300-
350, yang dari sinto itu 50ribu, yang dari peduli ponorogo, yang dari 
dana sosial itu 50 ribu.  

Jihan : Selain dapat uang cash, penerima santunan diberikan apa saja ? 

Ibu Wati : Snack sama nasi terus dibuatkan pengajian dan mengundang 
mubaligh.  

Jihan : Selain dari dana sosial, donatur dari mana saja bu ? 

Ibu Wati :… 

(Bu darmi) 

Kita kan itu mbak, dari PKK Desa kontribusi sama teman-teman 
yang ada disana “monggo ini PKK Desa mau mengadakan acara ini 
sekiranya yang ada dana yang diluangkan untuk kami monggo 
transfer ke sini.  

Ada dari korea, hongkong, Taiwan. Kita kan punya temen-temen di 
negara-negara gitu mbak. Kalau saya dapat dari hongkong sama 
Taiwan itu dapat Rp.1.400.000. terus nanti ada temen yang lain lagi. 
Itu nanti ada yang nyari per rumah lagi tambahan. 

Jihan : Apakah ada pengeluaran dana sebelum yatiman ? 

Ibu Wati : Iya ada 150ribu, dikeluarkan buat bu damiyah karena meninggal dan 
miskin  

Jihan : dana sosial itu untuk siapa aja ya bu ? 

Ibu Wati : ….. 

(Bu darmi) 

ya maksudnya untuk keluarga yang membutuhkan, ya orang sakit 
di rumah sakit terus kelaurganya nggak mampu itu dikasih sebagai 
pengganti untuk maem lah. Kalau transportasi, desa sudah ada 
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mobil siaga cuma mengganti bensinnya tok. Terus siapa yang mau 
pakai monggo kerso. Dana sosial ya buat orang yang terkena 
musibah, yatiman, fakir dhuafa, terus ada orang yang janda miskin 
itu kan juga ada. Ya kalau dari kita yang dana sosial itu tidak 
menyikapi dari satu sisi saja, yang benar-benar perlu kita bantu ya 
kita bantu.  

Jihan : Apakah ada harapan ke depannya untuk depannya ? 

Ibu Wati : Ya moga aja akan berjalan lebih bagus lagi, lancar, pengelolaannya 
lebih bagus lagi.  
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5. Transkrip Wawancara 

Informan : Ibu Misti / Warga Desa Karangpatihan penerima 

bantuan dana sosial 

Interviewer  : Jihan Nabila Zahara 

Tanggal Wawancara : 13 Desember 2018 

 

Bu Misti mengurus ambar sejak kecil karena kondisi ibu kandungnya yang 
menderita disabilitas mental dan saat ini telah meninggal. Ambar saat ini umur 
5 tahun. 

Jihan : Assalamualaikum bu, permisi saya menggaggu sedikit waktunya. 
Saya mau bertanya tentang dana sosial.  

Ibu Misti  : Oalah nggih mbak, monggo.   

Jihan : Sejak kapan mengetahui tentang dana sosial ? 

Ibu Misti : tahun 2015 mbak. 

Jihan  : Mengetahui tentang dana sosial pada saat kapan ? Sosialiasi atau 
jamaah yasin atau yang lain ? 

Ibu Misti : Sosialiasi PKK Desa 

Jihan : Ibu mengikuti PKK Desa ? 

Ibu Misti : Iya 

Jihan : Bagaimana bentuk sosialisasi program dana sosial dalam PKK 
Desa ? 

Ibu Misti : …………  

(Ibu Darmi) 

Iya bu lurah kan memberikan penjelasan kepada kita semua 
bahwa di desa itu diadakan program dana sosial.  

Jihan : Apa saja bentuk bantuan dari program dana sosial diberikan 
kepada ibu ? 

Ibu Misti : Dulu pernah dikasih 200ribu 

Jihan : Berarti bantuan dana sosial hanya bentuk uang saja ya bu ? 

Ibu Misti : Iya 

Jihan : kalau boleh tau, uang bantuan dana sosial dibelikan apa saja bu ? 

Ibu Misti : Ya dibeli ne anu ne anak ini (anak yang diurus sejak kecil), nggih 
jajan, makanan,  

Jihan : Dulu waktu pemberian bantuan dana sosial bentuk penyalurannya 
seperti apa ? 

Ibu Misti : Perwakilan dari dana sosial datang ke sini (rumah) nganter 
langsung. 

(Bu darmi) 
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Kan kita perwakilan dari dusun laporan ke sana, bahwa di desa 
sana ada gini gini gini, menjelaskan masalah dia. Terus 
kesepekatan disana siapa yang datang ke sini untuk mengantar. 
Biasanya gitu. Nggak dari yang bersangkutan yang mengajukan 
tapi dari kami atau dari kelompok PKK itu yang mengajukan disana 
kira-kira membutuhkan ini baru disalurkan. 

Jihan : Setelah pemberian bantuan dana apakah ada bentuk 
pendampingan dalam penggunaan uang? 

Ibu Misti : Iya disarankan untuk kebutuhan Ambar (nama anak), bebas untuk 
digunakan beli apa saja.  

Jihan : Apakah setelah pemberian dana tersebut memberikan dampak 
yang berarti atau merasa terbantu ? 

Ibu Misti : Iya  

Jihan : Ibu juga mengikuti kegiatan jamaah yasin ? 

Ibu Misti : Iya ikut,  

Jihan : Berapa kali seminggu diadakan jamaah yasin ? 

Ibu Misti : Seminggu sekali.  

Jihan : Dalam kegiatan jamaah yasin apakah ada pengumpulan dana 
untuk dana sosial juga bu ? 

Ibu Misti : selapan dinten jadi 35 hari sekali setiap ahad wage, terus 
disetorkan ke PKK Desa 

Jihan : Apakah ada kritik atau saran program dana sosial ? 

Ibu Misti : Semoga dana sosial semakin berkembang terus nanti semoga 
ambar dapat yang lebih banyak lagi buat sekolah 
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6. Transkrip Wawancara 

Informan : Ibu Wari / Warga Desa Karangpatihan 
penyandang disabilitas mental dan penerima 
bantuan dana sosial 

Interviewer  : Jihan Nabila Zahara 

Tanggal Wawancara : 25 Agustus 2018 

 

Ibu Wari adalah seorang penyandang tunagrahita yang kesulitan dalam hal 
komunikasi. Sehingga ketika diberikan bantuan kurang memahami jenis dan 
nama programnya, bantuan darimana dan dari siapa. Ibu Wari hanya 
mengetahui jika itu namanya bantuan dan diperuntukkan untuknya.   

Jihan : Apakah ibu mengetahui terkait program dana sosial ? 

Ibu Wari : mboten. 

 (Bu darmi) 

Nggak tau namanya program, tahunya itu namanya bantuan  

 

Jihan : dapat bantuan apa saja bu ? 

Ibu Wari : yo beras, lengo (minyak goreng,pen), priok (peralatan rumah 
tangga,pen) 

(Bu Darmi)  

Bantuan itu yang dari keluarga harapan mbak. Sebelah rumah pak 
eko (kepala desa karangpatihan) kan ada rumah harapan. Itu juga 
menerima sumbangan dari luar terus disalurkan ke mereka yang 
membutuhkan tapi kalau khusus untuk dana sosial waktu Ibu Wari 
di rumah sakit, waktu operasi. Nah itu dapat bantuan dari dana 
sosial karangpatihan. Sebenernya kalau bantuan untuk Ibu Wari 
itu banyak, ada PKH program dari pemerintah, terus dari rumah 
harapan itu bisa dari mahasiswa atau siapapun bisa masuk ke 
rumah harapan terus dari rumah harapan menyalurkan ke orang-
orang yang membutuhkan.  

Jihan : Jumlah bantuan yang diberikan dari progam dana sosial berapa? 

Ibu Wari : telu (3) 

Saat ditanyakan kembali, tiga yang dimaksud 300ribu atau 3kali 
bantuan. Ibu Wari bingung dan sulit menjelaskan program bantuan 
jenis apa saja yang pernah diberikan.  Karena banyak bantuan 
yang pernah diberikan kepada ibu Wari melalui ibu kepala 
desa/Ketua Program dana sosial.  

(Bu darmi) 

Jadi mbak bisa mungkin bisa menyimpulkan sendiri. Jika ibu Wari 
mendapatkan beberapa kali bantuan, sedangkan pastinya dari 
program dana sosial belum jelas, yang pasti ada. Ibu Wari tidak 
bisa membedakan dana tersebut darimana, karena bu yuli (ibu 
kepala desa) pernah memberikan beberapa kali entah itu dari 
yasinan, dana sosial, atau rumah harapan. Ya taunya itu bantuan. 
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Jihan : uang yang diberikan dari program dana sosial digunakan untuk 
apa saja bu ? 

Ibu Wari : berobat 

Jadi menurut penjelasan dari ibu darmi bahwa uang diberikan, Ibu 
Wari menggunakan untuk keperluan membeli obat, beli makanan, 
buat sangu (ongkos) ke sana sini.  

Jihan : Setelah adanya bantuan apakah meringankan beban ? 

Ibu Wari : nggih 

Jihan : apa keinginan kedepannya untuk bantuna dana di karangpatihan? 

Ibu Wari : Arep diwehi duit meneh (dikasih uang lagi) 

Maksudnya ibu Wari berharap semoga nanti mendapatkan bantuan yang lebih 
banyak lagi. Selain itu, ibu Wari mengungkapkan jika bu lurah pernah 
memberikan jarik dan sandangan (pakaian).  
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7. Transkrip Wawancara 

Informan : Siti Khadijah/ Warga Desa Karangpatihan 
penerima bantuan dana sosial 

Interviewer  : Jihan Nabila Zahara 

Tanggal Wawancara : 13 Desember 2018 

 

Mbak Siti adalah salah satu penerima dana dalam kegiatan santunan anak 
yatim. Saat ini mbak siti berusia 18 tahun duduk di kelas 1 SMA dan memiliki 2 
adik, bernama mohammad sofyan usia 14 tahun penyandang tunagrahita 
sehingga tidak sekolah dan Lailatul kharisma usia 10 tahun kelas 4 SD. 
Orangtua mbak siti ayahnya bekerja di Malaysia dan ibunya sudah meninggal. 
Saat ini tinggal bersama dengan neneknya.  

Jihan : Maaf ya mbak mengganggu waktunya, saya ingin tanya-tanya 
tentang dana sosial dan kegiatan yatiman. Apakah boleh? 

Mbak Siti : Iya 

Jihan  : Apakah mbak siti mengetahui terkait dengan dana sosial? 

Mbak Siti : Iya tahu 

Jihan : Apa yang mbak tahu tentang dana sosial? 

Mbak Siti : dana yang disumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan 

Jihan : Sejak kapan mengetahui tentang dana sosial?  

Mbak Siti : Setelah dikasih bantuan dana sosial 

Jihan : Pemberian dana sosial itu kapan mbak ? 

Mbak Siti : Ya baru yang kemarin itu bulan September (saat ada kegiatan 
santunan anak yatim) 

Jihan  : Apakah ada sosialisasi untuk dana sosial ? 

Mbak Siti : iya ada dijamaah yasin 

Jihan : Mbak siti mengikuti juga jamaah yasin ? 

Mbak Siti : Iya  

Jihan : bagaiamana tanggapan mbak siti terkait program dana sosial ? 

Mbak Siti : iya bagus bisa membantu orang 

Jihan : bentuk penyaluran dananya seperti apa ? 

Mbak Siti : ….. 

(Bu Darmi)  

Untuk 3 bersaudara ini kan sendiri mbak. Terhitung dhuafa jadi 
uangnya itu dari dana sosial. Berbeda dengan dana yatiman ada 
berbagai prospek, ada yang dari grup dari luar negeri, dari 
kelompok pemuda kreatif, terus dari kita khusus program dana 
sosial juga ada.Karena mereka tidak terhitung yatim, makanya 
dapat dananya langsung dari dana sosial langsung untuk 3 
bersaudara ini.  
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Jihan : Apa yang didapatkan dari program dana sosial ? 

Mbak Siti : Uang saja, sejumlah 250ribu/anak 

Jihan : Kalau boleh tahu digunakan untuk apa uang dari dana sosial ? 

Mbak Siti : Untuk keperluan sekolah, bayar iuran sekolah. 

Jihan : Apakah ada pendampingan setelah pemberian dana ? 

Mbak Siti : Tidak ada pendampingan 

Jihan : Setelah pemberian dana apakah merasa terbantu ? 

Mbak Siti : Iya 

Jihan : Apakah ada kritik atau saran ? 

Mbak Siti : yaa semoga bertambah dana yang diberikan, adanya 
pendampingan 

Jihan : Saya rasa cukup sekian mbak, terimakasih untuk kesedian dan 
waktunya. 

Mbak Siti : nggih mbak sama sama. 
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8. Transkrip Wawancara 

Informan : Ibu Katini / Warga Desa Karangpatihan pemberi 
bantuan dana sosial 

Interviewer  : Jihan Nabila Zahara 

Tanggal Wawancara : 13 Desember 2018 

 

Jihan : Assalamualaikum bu, maaf nggih mengganggu siang-siang. Saya 
mau tanya-tanya tentang dana sosial. Apakah ibu bersedia? 

Ibu Katini : nggih mboten nopo-nopo, monggo. 

Jihan : Apakah ibu katini mengetahui terkait dengan dana sosial ? 

Ibu Katini : nggih tahu, dana sosial dusun nggih wonten dana yasinan, nggih di 
damel khusus dusun mriki, nggih damel desa. Khusus dusun nggih 
damel jamaah yasin, nggih lek wonten keperluan untuk yasinan, 
nggih lek wonten keperluan dusun, nggih damel bantu-bantu sing 
dibutuhne nopo.  

Jihan : Sejak kapan ibu mengetahui tentang dana sosial ? 

Ibu Katini : Saya baru tau itu 1 tahun, karena baru pulang (dari luar negeri) 

Jihan : Mengetahui tentang dana sosial darimana ? 

Ibu Katini : dari PKK, ya dari jamaah yasin.  

Jihan : Ibu aktif dalam kegiatan PKK dan jamaah yasin ? 

Ibu Katini : nggih aktif PKK, jamaah yasin nggih aktif 

Jihan : Bagaimana bentuk sosialisasi dari dana sosial ? 

Ibu Katini : Ya kalau dari dusunnya ya ketua dusun jamaah yasin, kalau di PKK 
Desa ya bu lurah.  

Jihan : Menurut ibu bagaimana terkait berjalannya program dana sosial ? 

Ibu Katini : nggih bagus, Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya kalau ada 
bantuan apa-apa ya ada dananya gitu.  

Jihan : Apakah ibu mengetahu terkait tentang penyaluran/pengumpulannya 
dana sosial ? 

Ibu Katini : ya kalau pengumpulannya itu 1 bulan sekali diserahkan ke PKK 
desa itu, kalau penyalurannya itu di PKK itu kalau ada yang 
membutuhkan itu dikasihkan, untuk yatiman juga ada, untuk duafa,  

Jihan : Bagaimana awal-awal tahu tentang program dana sosial ? 

Ibu Katini : kalau saya itu apa ya, mengikuti aja mbak, saya taunya sudah akhir-
akhir 1 tahun ini, agak lambat, ya sedikit juga paham. 

(Bu Darmi) 

Biasanya masalah dana sosial yang berpotensi berpikirnya masih 
negatif itu malah orang-orang yang berkecimpung di desa. Karena 
apa ? kegiatan di desa masalah keuangan kan banyak ada koperasi, 
ada ini, ada itu. Mereka kan seakan-akan dengan banyak hal yang 
dilakukan belum ada yang berhasil dalam pengelolaan keuangan. 
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Mereka itu sedikit ada rasa khawatir pengelolaan dana sosial disisi 
situ. “Opo iyo iki ngko nglumpukne duit e wong akeh diparakne sing 
bener ?” ibaratnya uang tersebut bermanfaat untuk khalayak, mereka 
kan masih sangsi, karena dengan keuangan yang mereka rintis dari 
kegiatan-kegiatan didusun masing-masing mayoritas masih belum 
berjalan apa adanya. Jadi kekhawatiran itu muncul dari situ.  

Tapi setelah melihat kenyataan bahwa dana sosial di Desa 
Karangpatihan dalam pengelolaannya sudah bagus, dalam 
penyalurannya sudah tepat sasaran, akhirnya mereka pun merespon 
bagus.  

Jihan : Apakah ibu mengetahui tentang pengurus/pengelola program dana 
sosial ? 

Ibu Katini : untuk sini (dusun) tahu, untuk PKK juga tahu 

Jihan : Ibu aktif didalam PKK sebagai anggota atau pengurus juga ? 

Ibu Katini : saya anggota, saya kan baru dirumah 1 tahun, saya sudah 
bertahun-tahun di luar negeri. Kepengurusan dan kegiatannya saya 
ngikut saja. 

Jihan : Apakah ada pelaporan program dana sosial kepada masyarakat 
Desa Karangpatihan ? 

Ibu Katini : …..  

(Bu darmi) 

Biasanya diantara 3 atau 6 bulan itu ada, sekedar terkumpul sampai 
bulan ini berapa, uang yang terkumpul dari ini, dari ini, itu ada. Terus 
untuk 1 tahun sekali itu laporan keseluruhan bersamaan dengan 
acara yang mau diselenggarakan. Ibaratnya kan bulan ini kan ada 
acara yatiman, untuk dana yatiman berapa, mencari dari donator 
berapa, dan untuk dana sosial kita memiliki berapa terus digunakan 
berapa disitu ada laporannya.  

Jihan : Apakah dari anggota ada yang mengawasi/ingin mengetahui terkait 
jalannya program dana sosial ? 

Ibu Katini : ya namanya orang seperti itu pasti ada tapi ya nggak terlalu, dinggo 
becik opo ra. Terus nanti kan ada laporan terbukti itu terus diem. Tapi 
kan waktu di yatiman itu sudah ada perwakilan dari seluruh jamaah 
yasin desa diambil 2 orang untuk dikasih penjelasan. Jadi 
kemungkinan ya sudah percaya gitulah, yasudah okeoke saja. 

Jihan : Apa program dana sosial memberikan dampak bagi ibu bagi selaku 
yang terlibat langsung dalam program tersebut ? 

Ibu Katini : ya Alhamdulillah dapat membantu beban orang lain, kalau bersama 
yakan ringan semuanya.  

Jihan : Dalam kegiatan yatiman/pelaporan apakah ibu mengikuti ? 

Ibu Katini : iya ikut 

Jihan : Bagaiamana proses pelaporannya ? Jelas nggak bu?  

Ibu Katini : ya jelas, sangat sangat jelas, rinci sekali dan ada bukti-bukti fotonya.  

Jihan : Apakah ada kritik dan saran untuk program dana sosial ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

Ibu Katini : ….. 

(Bu Darmi) 

Kritiknya mungkin itu mbak, pengelolaan di karangpatihan belum bisa 
maksimal 100%, harapannya kita nanti itu untuk semua warga 
karangpatihan sebisa mungkin terbuka hati bagaimana dana sosial 
itu bisa berjalan menyeluruh. Kita bisa merasakannya untuk orang-
orang yang memang membutuhkan itu. Setidaknya karangpatihan itu 
bangkit dari kemandirian, tidak menggantungkan 
sumbangan/bantuan dari luar dan kita sendiri mempunyai kepedulian 
untuk masyarakat kita  

Jihan :  Harapan dari ibu untuk program dana sosial ke depannya apa ? 

Ibu Katini : ya semoga semuanya bisa lebih sadar, bisa sampai 100% 
pengumpulan dan penyalurannya.  

(Bu Darmi) 

Semoga target karangpatihan tercapai semaksimal mungkin kita bisa 
peduli terhadap lingkungan kita sendiri dulu. Namanya sesuatu kan 
belajarnya dari yang kecil, kalau yang kecil sudah berjalan dengan 
bagus, insya Allah yang besar nanti kan lebih enak gitu mbak.  

Ya Alhamdulillah dana dana sosial itu kan kami ada teman yang 
berada di luar negeri terus kami menyampaikan mau ada kegiatan 
yatiman itu bagaimana teman-teman yang ada disana ada yang 
rezeki yang sekiranya lebih tolong kami dibantu untuk kegiatan ini. 
Terus kami kan membikinkan laporan untuk mereka tentang dana 
sosial itu begini. Alhamdulillah dana dari teman-teman luar negeri, 
dari paguyuban korea itu ada sendiri kasih amplop sendiri malah 
besar itu mbak, dari hongkong juga ada sendiri, yang dari dusun ini 
sendiri itu juga ada mbak kelompok pemuda (desa bendo,pen) yang 
inisiatif kreatif dan peduli terhadap kegiatan yatiman itu juga kasih 
amplop sendiri. Terus yang dari desa itu diambilkan dari dana sosial, 
ada juga dari lembaga peduli ponorogo. Kalau kegiatan yatiman itu 
banyak dapatnya mbak.  

Yang tahun kemarin yatiman itu kan cuma dari desa 50ribu, kalau 
tahun ini mungkin hampir 1 juta penerimaan untuk per anak. Mudah-
mudahan di tahun depan lebih meningkat lagi.  

 

Jihan : Baik bu, saya rasa cukup. Terimakasih banyak nggih bu untuk 
kesediaan dan waktunya. 

Ibu Katini : Iya mbak sama sama. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


