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INTISARI 

Pedukuhan Kadirojo II, Kelurahan Purwomartani merupakan bagian dari 

Kecamatan Kalasan yaitu kecamatan yang bersinggungan antara tingkat 

kemiskinan tertinggi perkotaan dan termasuk dalam kabupaten yang memiliki 

ketimpangan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendiskripsikan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Amal Usaha Al-

Amin sebagai upaya menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang 

terjadi di Pedukuhan Kadirojo II. Serta menganalisis dan mendiskripsikan faktor-

faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi Amal Usaha Al-Amin. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penyusunan laporan analisis 

deskriptif. Subyek yang diteliti yaitu Amal Usaha Al-Amin,Kecamatan Kalasan 

Kabupaten Sleman. Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berhubungan dengan pemberdayaan 

ekonomi amal usaha Al-Amin Kemudian data yang telah diperoleh dianalisis 

dengan cara reduksi data, menyajikan data, penarikan kesimpulan dan melaporkan 

hasil penelitian secara lengkap.  

Pemberdayaan ekonomi oleh amal usaha Al-Amin melakukan 

pemberdayaan secara swadaya dengan tiga cara. Pertama menghimpun dana dari 

masyarakat yang memiliki kelebihan harta dengan sebutan donatur fisabilillah, 

kedua mengembangkan dana tersebut dalam bentuk usaha, ketiga menyalurkan 

keuntungan usaha untuk menambah lapangan pekerjaan (membuat usaha baru) 

dan membantu masyarakat miskin. Faktor pendorong (1)terdapat banyak 

donatur fisabilillah,(2)kepengurusan amal usaha Al-Amin memiliki sifat jujur, 

(3)kedekatan dengan pemerintahan Kelurahan Purwomartani, (4)inovatif. Faktor 

penghambat (1)amal usaha Al-Amin belum berbadan hukum, (2)kepengurusan 

kurang efisien, (3)amal usaha Al-Amin belum terkenal, (4)tidak adanya divisi 

khusus penyaluran dana pemberdayaan, (5)riset dan data pemberdayaan belum 

ada. 

 

 

Kata kunci: Amal Usaha, Kemiskinan, Ketimpangan, Pemberdayaan Ekonomi 
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ABSTRACT 

Pedukuhan Kadirojo II, Kelurahan Purwomartani is part of the Kalasan 

Subdistrict, the intersecting sub-district Amongthe highest level of urban poverty 

and is included in the districts that have the highest inequality in the Special 

Region of Yogyakarta. This study aims to describe economic empowerment 

carried out by Amal Usaha Al-Amin as an effort to overcome poverty and 

economic inequality that occurred in Kadirojo II Hamlet. As well as Analyzing 

and describing factorswhich influenced the economic empowerment of Al-Amin's 

Amal Usaha. 

The type of research usedisfield research using a qualitative approach and 

descriptive analysis report writing method. Subjects studied were Amal Usaha Al-

Amin, Kalasan District Sleman Regency. While the data collection techniques 

used were interviews, observation, and documentation related to the economic 

empowerment of the Amal Usaha Al-Amin. Then the data obtained was analyzed 

by means of data reduction, presenting data, drawing conclusions and reporting 

the results of research in full. 

Economic empowerment by charity effortAl-Amin carried out self-help 

empowerment in three ways. Firstly collect funds from people who have excess 

assets as donator  fisabilillah, secondly develop these funds in the form of 

businesses, thirdly channel business profits to add jobs (create new businesses) 

and help the poor. The driving factors (1) there are many donator fisabilillah, (2) 

the management of Amal Usaha Al-Amin has an honest nature, (3) closeness to 

the Purwomartani Kelurahan government, (4) innovative. Inhibiting factors (1) 

Amal Usaha Al-Amin is not yet incorporated, (2) management is less efficient, (3) 

Amal Usaha Al-Amin is not yet well-known, (4) there is no special division in the 

distribution of empowerment funds, (5) research and empowerment data not 

available 

 

 

Keywords: Business Charity, Poverty, Inequality, Economic Empowerment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul Pemberdayaan Ekonomi Menanggulangi 

Kemiskinan dan Ketimpangan (Studi di Amal Usaha Al-Amin). Guna 

menghindari kesalahan dalam menafsirkan terhadap maksud judul tersebut, 

maka penting bagi penyusun untuk memberikan penegasan terhadap istilah-

istilah pada judul skripsi ini. 

Pemberdayaan atau pemberi kekuasaan (empowerment), berasal dari 

kata power (kekuasaan atau keberdayaan). Menurut Ginanjar 

Kartasasmita(1996:145) pemberdayaan itu suatu upaya untuk membangun 

daya dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran 

akan potensi yang akan dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan 

dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat. 

Departemen Pendidkan Nasional dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia(2001:854) menyatakan ekonomi adalah aktivitas manusia yang 

berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang 

dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah 

tangga atau manajemen rumah tangga. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menanggulangi memiliki 

makna menghadapi atau mengatasi
1
. 

                                                 
1
 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menanggulangi  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/menanggulangi


2 

 

 

 

Supriatna(1997:90) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang 

serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. 

Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat 

pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta 

kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.  

Menurut Suherman (2002) ketimpangan pendapatan antar rumah 

tangga menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan tingkat kesejahteraan 

antar rumah tangga dalam suatu wilayah. Ketimpangan tersebut dapat 

disebabkan oleh perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi 

(Firdaus: 2014). 

Berdasarkan penegasan istilah di atas, maka judul skripsi  

Pemberdayaan Ekonomi Menanggulangi Kemiskinan dan Ketimpangan (Studi 

di Amal Usaha Al-Amin) adalah sebuah penelitian mengenai kegiatan 

pengembangan dan penguatan potensi berupa produksi, distribusi, dan 

konsumsi barang dan jasa. dalam upaya menghadapi rendahnya tingkat 

pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, gizi, dan 

kesejahteraan hidup masyarakat di tengah perbedaan kepemilikan sumber 

daya dan faktor produksi masyarakat Pedukuhan Kadirojo, Kelurahan 

Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Seman yang dilakukan oleh 

amal usaha Al-Amin. 
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B. Latar Belakang  

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2018 merilis jumlah 

penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen). Pada bulan 

Agustus 2017, beberapa media memuat ulasan tentang angka kemiskinan di 

DIY yang merupakan tertinggi di Pulau Jawa (Bappeda DIY, 2018). Daerah 

Istimewa Yogyakarta memiliki empat kabupaten dan satu kota dengan jumlah 

penduduk miskin sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Daerah Istimewa Yogyakarta  

 
Sumber data: bps.go.id 

Data diatas menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin terbesar tahun 

2015-2018 terdapat di Kota Yogyakarta disusul Kabupaten Sleman kemudian 

Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan terakhir Kabupaten Gunung 

Kidul. 

Pada 2018, Bappeda DIY mengungkapkan bahwa wilayah perkotaan 

Yogyakarta meliputi keseluruhan wilayah Kota Yogyakarta (14 Kecamatan), 

ditambah dengan 8 kecamatan di Kabupaten Sleman dan 4 di Bantul, 
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berdasarkan estimasi yang dilakukan oleh SMERU pada tahun 2015, tingkat 

kemiskinan di bagian bagian wilayah perkotaan tersebut sangat bervariasi, dari 

yang terendah di Kecamatan Depok (5,53), hingga yang tertinggi di 

Kecamatan Kalasan (17,08), dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Angka Kemiskinan Perkotaan Menurut Kecamatan 

Sumber data: Bappeda, 2018 

Dari data di atas kecamatan Kalasan menjadi kecamatan dengan angka 

kemiskinan tertinggi dalam kategori perkotaan. Selain itu, BPS juga mencatat 

kecamatan Kalasan memiliki jumlah pengangguran sebasar 3007 orang, 

jumlah pengangguran ini terbesar ketiga di Kabupaten Sleman setelah 

kecamatan Godean dan Ngaglik, dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 1.3 Angka Pengangguran Kabupaten Sleman Menurut Kecamatan 

Sumber data: BPS, 2016 data diolah 

Pada 2016, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim menyatakan bahwa 

Bank Dunia berisiko tidak mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem 

di tahun 2030, kecuali dengan kembalinya laju pertumbuhan yang lebih cepat 

agar mengurangi ketimpangan. Yang diperlukan cukup jelas: untuk 

menghentikan kemiskinan, kita perlu memperluas lapangan kerja agar 

masyarakat termiskin terbantu. Salah satu cara yang paling meyakinkan adalah 

pengurangan ketimpangan yang tinggi, terutama di negara-negara dimana 

banyak rakyat miskin.
2
 

                                                 
2
 Siaran pers no.51, “Mengatasi Ketimpangan Penting Untuk Mengentaskan Kemiskinan 

Ekstrim di Tahun 2030”, https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2016/10/02/tackling-

inequality-vital-to-end-extreme-poverty-by-2030 (diakses pada 13 Desember 2019, pukul 23.24) 

https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2016/10/02/tackling-inequality-vital-to-end-extreme-poverty-by-2030
https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2016/10/02/tackling-inequality-vital-to-end-extreme-poverty-by-2030
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Pada 2016, Presiden Republik Indonesia menyatakan tujuan bernegara, 

pada akhirnya adalah menyejahterakan setiap warga negara. Cita-cita tersebut 

juga menjadi janji kampanye Jokowi-JK yang tercamtum dalam Nawacita, 

khususnya butir ke-5: meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk sampai pada 

tujuan mulia tersebut dibutuhkan kerja keras pemerintah. Mengingat dua 

indikator kesejahteraan, yakni persentase penduduk miskin dan ketimpangan 

pengeluaran antar golongan kaya dan miskin (rasio gini) masih dalam kategori 

sedang.
3
 

Pada 2018, Kemenkeu dalam media keuangan menyatakan dari 

berbagai studi dan riset, memang terdapat korelasi positif antara pertumbuhan 

ekonomi dan pengurangan kemiskinan, tapi tidak untuk ketimpangan 

pendapatan. Ketimpangan terjadi karena pertumbuhan ekonomi cenderung 

hanya menjadikan sekelompok orang atau institusi yang tumbuh besar, 

sementara sebagian besar lainnya tidak dapat menikmatinya. Hal ini dapat 

disebabkan banyak hal, antara lain, tidak efektifnya program pengentasan 

kemiskinan, tidak meratanya pembangunan infrastruktur, dan juga masih 

adanya praktek korupsi dalam proyek pembangunan. 

Bappeda.jogjaprov.go.id, (2018), dalam rekomendasi perbaikan 

penanganan kemiskinan dan ketimpangan melakukan analisis tentang 

ketimpangan kabupaten dan kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan hasil sebagai berikut: 

  

                                                 
3
 Kantor Staf Presiden, “Mengentaskan Kemiskinan Mengurangi Ketimpangan”, 

http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/mengentaskan-kemiskinan-mengurangi-

ketimpangan.html (diakses pada 13 Desember 2019, pukul 23.30) 

http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/mengentaskan-kemiskinan-mengurangi-ketimpangan.html
http://www.presidenri.go.id/berita-aktual/mengentaskan-kemiskinan-mengurangi-ketimpangan.html
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Tabel 1.4 Indeks Ketimpangan Daerah Istimewa Yogyakarta 

  

Indeks   Indeks   Indeks   Indeks   

Willianson Willianson Willianson Willianson 

Gunung 

Kidul 

Kulon 

Progo 
Bantul Sleman 

Berdasarkan 

Potensi 
0,1978 0,1601 0,1816 0,1536 

Berdasarkan 

Sistem 

Produksi 

0,2808 0,2362 0,4064 0,4398 

Berdasarkan 

PDRB (hasil) 
0,1872 0,2794 0,1566 0,4340 

Sumber data: Bappeda.jogjaprov.go.id  

Tabel 1.5 Faktor Ketimpangan Wilayah Berdasar Analisis Regresi 

Multivariat 

 
Sumber data: Bappeda.jogjaprov.go.id 

 

Tabel pertama menjelaskan ketimpangan dengan data berbasis 

kecamatan. Tabel ini memperlihatkan bahwa di Kabupaten Sleman terjadi 

ketimpangan antar kecamatan pada tingakat moderat dengan Indeks 
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Willianson sebesar 0,4398 (berdasarkan sistem produksi) dan 0,4340 

(berdasarkan PDRB), indeks Willianson (IW) Sleman terbesar bila 

dibandingkan IW Bantul, IW Kulon Progo dan IW Gunung Kidul. 

Berdasarkan tabel kedua faktor ketimpangan paling besar terdapat pada 

tingkat pendidikan, jumlah UMKM dan sarana ekonomi. Sebagaimana dapat 

dilihat pada grafik pohon masalah secara teoritik, pengangguran dan 

kemiskinan perkotaan dibawah ini. 

Pohon Masalah Pengangguran dan Kemiskinan Perkotaan 

 
Sumber data: Bappeda.jogjaprov.go.id  

 

Kalasan termasuk dalam kategori kemiskinan perkotaan bila dilihat 

dari bagan (pohon masalah) di atas benang merah kemiskinan terdapat pada 

rasio lapangan kerja dengan angkatan kerja tidak seimbang. Hal ini 
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disebabkan oleh dua faktor besar yaitu kewirausahan rendah dan investasi 

baru tidak cukup besar. 

Dari paparan di atas menunjukan bahwa kemiskinan dan ketimpangan 

adalah suatu hal yang saling berkaitan. Faktor kemiskinan terbesar adalah 

pengangguran terbuka disebabkan oleh kewirausahaan rendah dan investasi 

baru tidak cukup besar, sedangkan ketimpangan disebabkan oleh faktor 

tingkat pendidikan, UMKM rendah dan sarana ekonomi yang kurang memadai 

dan Kecamatan Kalasan menjadi kecamatan yang bersinggungan antara 

tingkat kemiskinan tertinggi perkotaan dan termasuk dalam kabupaten yang 

memiliki ketimpangan tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

 

Dari hasil observasi awal Pedukuhan Kadirojo II, Desa Purwomartani, 

Kecamatan Kalasan memiliki ketimpangan pada faktor tingkat pendidikan, 

pendapatan dan permodalan. Ketimpangan ini terjadi antara masyarakat 

pendatang (guru/dosen, pedagang, kontraktor dan PNS maupun karyawan 

swasta) dan penduduk asli (buruh dan petani). Masyarakat di Kadirojo II telah 

melakukan pemberdayaan secara swadaya untuk mengatasi kemiskinan dan 

ketimpangan. Salah satunya pemberdayaan yang dilakukan oleh Majelis 

Jumlah 
Penduduk 

Miskin 
Tertinggi 
Perkotaan 

Kabupaten 
Dengan 

Ketimpangan 

Tertinggi  

Kec. Kalasan 
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Ta‟lim Al-Amin melalui Amal Usaha Al-Amin di Desa Kadirojo, Kelurahan 

Purwomartani, Kecamatan Kalasan.  

Majelis Ta‟lim Al-Amin berdiri sejak tahun 2006. Awalnya Majelis 

Ta‟lim Al-Amin hanya melakukan kajian keislaman dari rumah ke rumah para 

anggotanya. Seiring berjalannya waktu tepatnya pada tahun 2015 Majelis 

Ta‟lim Al-Amin melakukan pemberdayaan umat melalui amal usaha dimana 

usaha tidak berorientasi pada mencari keuntungan perorangan atau kelompok 

tertentu melainkan keuntungan tersebut murni untuk kemaslahatan umat 

(mengatasi kemiskinan dan ketimpangan) secara umum. 

Berdasarkan paparan di atas setidaknya menunjukkan bahwa penelitian 

berjudul ”Analisis pemberdayaan ekonomi menanggulangi kemiskinan dan 

ketimpangan (Studi di Amal Usaha Al-Amin)” menjadi penting dilakukan. 

Untuk melihat bagaimana pemberdayaan amal usaha Al-Amin dilakukan dan 

bagaimana pemberdayaan amal usaha Al-Amin menanggulangi kemiskinan 

dan ketimpangan di Kecamatan Kalasan, khususnya di Pedukuhan Kadirojo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang yang telah 

disampaikan di atas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Amal Usaha Al-Amin 

dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi 

Amal Usaha Al-Amin dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan 

ekonomi? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Amal 

Usaha Al-Amin menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. 

2. Menganalisis dan mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemberdayaan ekonomi Amal Usaha Al-Amin menanggulangi kemiskinan 

dan ketimpangan ekonomi. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari diadakannya penelitian ini diharapkan memberi manfaat 

secara teoritis dan manfaat secara praktis baik untuk penyusun maupun 

pembaca, karena tanpa menghasilkan manfaat bagi siapapun apalah arti dari 

sebuah penelitian. Harapan dari penyusun, semoga untuk kedepannya 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang 

tentunya penelitian yang lebih baik lagi. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan memperkaya khasanah ilmiah serta sebagai bahan tambahan pustaka 

tentang pemberdayaan ekonomi melalui amal usaha. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi UIN Sunan Kalijaga 

Manfaat penelitian ini yaitu menambah daftar referensi dan sebagai 

bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya di kemudian hari. 
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Dengan penelitian ini diharapkan menjadi tolok ukur dalam 

pengembangan penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Amal Usaha Al-Amin 

Sebagai bahan pertimbangan bagi amal usaha dalam melakukan 

pemberdayaan ekonomi, sehingga dapat dilakukanya evaluasi dan 

proyeksi. 

c. Bagi penelitian selanjutnya 

Memberikan gambaran dan informasi mengenai pemberdayaan 

ekonomi amal usaha Al-Amin. Selain itu penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya. 

F. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi tiga 

bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Sistematika pembahasan ini 

bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini 

serta memberikan gambaran umum tentang pembahasan secara menyeluruh. 

Berikut gambaran isi dari setiap bab dalam skripsi ini: 

BAB I. Membahas mengenai pendahuluan, dalam pendahuluan 

penyusun menjelaskan beberapa sub-bab yang berupa penegasan judul, latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II. Membahas mengenai landasan teori dalam landasan teori 

penyusun menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan pada penyusunan 

penelitian ini serta kajian pustaka terkait tema penyusunan skripsi ini  
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BAB III. Berisi tentang penjabaran metode penelitian yang digunakan 

dalam menyusun skripsi ini. 

BAB IV. berisi sejarah dan gambaran umum Amal Usaha Al-Amin. 

Pada bab ini juga terdapat uraian mengenai profil Amal Usaha Al-Amin, 

mulai dari siapa pengurus-pengurusnya hingga visi dan misi dari komutias 

tersebut. 

BAB V. Berisi tentang hasil penelitian terkait dengan Pemberdayaan 

Ekonomi Menanggulangi Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi Oleh Amal 

Usaha Al-Amin. 

BAB VI. Merupakan bagian penutup yang berisi tentang  kesimpulan-

dan saran yang didapatkan dari bab-bab sebelumnya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pemberdayaan ekonomi oleh amal usaha Al-Amin melakukan pemberdayaan 

secara swadaya dengan tiga cara. Pertama menghimpun dana dari masyarakat 

yang memiliki kelebihan harta dengan sebutan donatur fisabilillah, kedua 

mengembangkan dana tersebut dalam bentuk usaha, ketiga menyalurkan 

keuntungan usaha untuk menambah lapangan pekerjaan (membuat usaha baru) 

dan membantu  masyarakat miskin. 

Amal usaha Al-Amin menerapkan lima pendekatan; (1)Pemungkinan, 

membentuk Amal Usaha Al-Amin, (2)Penguatan, mengangkat dan melakukan 

pelatihan kepada karyawan, (3)Perlindungan, melindungi masyarakat miskin dari 

rentenir, agar tidak semangkin miskin, (4)Penyokongan, kepada masyarakat yang 

tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan (5)Pemeliharaan, memelihara 

kesempatan/hak berusaha bagi orang yang kurang mampu. Empat strategi 

pemberdayaan ekonomi amal usaha Al-Amin yaitu; Peningkatan kesadaran dan 

pelatihan kemampuan, Manajemen diri, Mobilisasi sumber daya, dan 

Pembangunan dan pengembangan jejaring. 
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Tahapan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan amal usaha Al-Amin; 

(1)Tahap persiapan pembentukan wadah, struktur organisasi, dan penyusunan 

tugas-tugasnya, (2)Tahap pengkajian melakukan pengkajian terhadap potensi-

potensi yang ada di Pedukuhan Kadirojo, (3)Tahap Perencanaan Alternatif 

Program atau Kegiatan perubahanwadah pemberdayaan ekonomi, (4)Tahap 

pelaksaaan amal usaha Al-Amin melakukan pemberdayaan ekonomi, (5) Tahap 

evaluasi diadakan dua minggu sekali dan atau ketika dibutuhkan.  

Amal usaha Al-Amin menghimpun infaq dan shodaqoh dari orang kaya 

kemudian mengelola dana tersebut dalam bentuk usaha dan menyalurkan 

keutungan kepada pihak yang membutuhakan dan masyarakat miskin hal ini 

untuk menanggulangi ketimpangan di Pedukuhan Kadirojo. Enam cara untuk 

menanggulangi kemiskinan di Pedukuhan Kadirojo berupa; menciptakaan 

lapangan pekerjaan, selektif memilih kariawan, pinjaman lunak, keringanan waktu 

pembayaran sewa, pelatihan kerja, dan bantuan tunai  

Faktor pendorong pemberdayaan amal uasaha Al-Amin berupa; pertama 

terdapat banyak donatur fisabilillah, kedua kepengurusan amal usaha Al-Amin 

memiliki sifat jujur, ketiga kedekatan dengan pemerintahan Kelurahan 

Purwomartani, keempat inovatif. 

Faktor penghambat pemberdayaan amal usaha Al-Amin berupa; pertama amal 

usaha Al-Amin belum berbadan hukum, kedua kepengurusan kurang efisien, 

ketiga amal usaha Al-Amin belum terkenal, keempat tidak adanya divisi khusus 

penyaluran dana pemberdayaan, kelima riset dan data pemberdayaan belum ada 
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B. Saran 

Berikut saran penyusun kepada Amal Usaha Al-Amin guna melakukan 

evaluasi dan perbaikan pada gerakan pemberdayaan Amal Usaha Al-Amin yaitu; 

pertama pemberdayaan ekonomi amal usaha Al-Amin segera berbadan hukum, 

kedua melakukan peninjauan terkait kepengurusan dan tugas pokok serta 

fungsinya sehingga kepengurusan pemberdayaan amal usaha Al-Amin lebih 

efisien dan efektif, ketiga amal usaha Al-Amin terus melakukan sosialisasi dan 

promosi produk-produk usaha maupun gerakan pemberdayaannya agar dikenal 

masyarakat luas, keempat Amal usaha Al-Amin harus membentuk suatu divisi 

khusus yang bertugas untuk melakukan penyaluran dana pemberdayaan, kelima 

Amal Usaha Al-Amin harus melakukan riset dan pendataan yang dipergunakan 

untuk menunjang pemberdayaan ekonomi Amal Usaha Al-Amin di Kecamatan 

Kalasan khususnya Pedukuhan Kadirojo  
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