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ABSTRAK 

Pemberdayaan adalah proses memberikan daya kepada pihak yang lemah 

sehingga terjadi kemandirian. Lansia sebagai salah satu kelompok usia yang 

mengalami ketidakberdayaan disebabkan oleh kemunduran dari segi fisik, psikis, 

perlu untuk diperhatikan. Di Indonesia jumlah penduduk lansia mencapai 16 juta 

jiwa dan 2,1 juta jiwa lansia terlantar. Oleh karena itu, diperlukan adanya 

pemberdayaan khususnya kepada para lansia agar lansia tidak terlalu bergantung 

pada program pemberian dan membangun kekuatan untuk memajukan diri kearah 

kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Salah satu lembaga yang 

melakukan pemberdayaan kepada lansia adalah Rumah Zakat dengan Program 

Desa Berdaya di Kelurahan Klitren. Dengan fokus permasalahan sebagai berikut 

(1) mengetahui peran Rumah Zakat dalam pemberdayaan lansia. (2) mengetahui 

faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan. 

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriktif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang mendukung 

kevalidan data. Untuk menganalisis hasil penelitian, penulis menggunakan 

pendekatan interaktif dengan mewawancarai Informan terdiri dari pengurus dan 

penerima manfaat pemberdayaan. Data yang didapatkan penulis merupakan data  

yang sudah valid dan sudah dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan.  

Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) menunjukan bahwa peran Rumah 

Zakat dalam pemberdayaan lansia melalui Program Desa Berdaya di Kelurahan 

Klitren meliputi tiga bidang yaitu: peran dibidang spiritual keagamaan dilakukan 

dengan pemberian motivasi melalui kajian rohani keislaman, pengadaan pelatihan 

membaca iqra dan al-qur’an serta penyediaan fasilitas seperti tenaga pengajar, al-

qur’an/iqra, meja dan alas untuk kegiatan pelatihan. Kemudian peran dibidang 

ekonomi dilakukan dengan pengadaan kegiatan pelatihan pembuatan batik ecoprint 

dan sibori, penyediaan alat-alat membatik, penyaluran bantuan modal usaha dari 

para donatur dan kerjasama dengan KAMU Jogja untuk memperluas pemasaran 

batik. Dan  Peran dibidang kesehatan dilakukan penyediaan fasilitas cek kesehatan 

gratis serta pelaksanaan kegiatan senam lansia.(2) Faktor pendukung program 

adalah motivasi yang tinggi dari pengurus dan lansia, dukungan pemerintah, sarana 

dan prasarana yang memadai dan dukungan dari tenaga pengajar sedangkan faktor 

penghambatnya adalah kondidi fisik lansia, adanya pandemi, dan cuaca buruk.  

 

Kata kunci: Desa Berdaya, Pemberdayaan Lansia, Peran, Rumah Zakat 
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MOTTO 

 

Belajar dari suatu kesalahan akan tampak gambaran kehidupan apabila kita 

benar-benar yakin untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut 

(M Amin Munthe, Yogyakarta, 07 Oktober 2022) 

 

Berlomba-lomba dalam kebaikan 

(Q.S Al Baqarah ayat 148) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar dapat memahami dan menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran 

skripsi yang berjudul “Peran Rumah Zakat Dalam Pemberdayaan Lansia Di 

Kelurahan Klitren Yogyakarta Melalui Program Desa Berdaya:” perlu kiranya 

penulis menjelaskan beberapa istilah yang digunakan, antara lain: 

1. Desa Berdaya 

Desa Berdaya merupakan nama salah satu program yang dimiliki oleh 

Lembaga Rumah Zakat untuk memberdayakan masyarakat. Program ini 

merupakan pemberdayaan dalam lingkup wilayah desa, melalui pendekatan 

terpadu yaitu program peningkatan kapasitas (community development), 

ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hingga kesiapsiagaan bencana 

dengan sasaran tumbuh dan berkembang.1 Namun di Kelurahan Klitren Program 

Desa Berdaya hanya berfokus pada lansia.  

2. Peran Rumah Zakat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan berasal dari kata peran 

yang berarti pemain, tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat. Sedangkan kata peranan diartikan sebagai 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.2 Peran Lembaga 

                                                           
1https://www.rumahzakat.org/id/tentang-kami. Diakses pada 20 Desember 2021.  
2Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia Edisi Ke 3 (Jakarta: Balai Pustaka. 

2007). hlm. 854 
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Rumah Zakat dalam rana Filantropi menanamkan cinta dan kasih seperti 

kedermawanan terhadap sesama, itu artinya peranan yang diambil adalah dalam 

kepedulian sosial. Rumah Zakat merupakan sebuah lembaga  yang menerima  

dan mengeluarkan dana atau mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial 

untuk pemberdayaan masyarakat. Peran Rumah Zakat diartikan sebagai tindakan 

yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang mengelola dana Philanthropy dari 

muzaki untuk para penerima zakat. 

3. Pemberdayaan Lansia  

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan 

(power) kepada pihak yang lemah (powerless) kepada pihak yang terlalu 

berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian pemerdayaan 

(empowerment) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, 

memberi wewenang atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau 

masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan 

keinginan, potensi dan kemampuan yang dimilikinya.3  

Lansia adalah kelompok yang marjinal karena termasuk kelompok yang 

terpinggirkan dari kehidupan masyarakat sehingga perlu perhatian khusus dalam 

peningkatan lansia ini agar tidak ketergantungan dalam menjalani hidup. 

Ketergantungan ini disebabkan oleh kemunduran fisik, psikis, dan sosial lansia. 

Batas umur lansia di Indonesia yaitu 60 ke atas ini sesuai dengan Undang-

Undang   nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada Bab 1 

                                                           
3Oos M. Anwas, “Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global” (Bandung: Alfabeta. 

2014). hlm. 49.  
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Pasal 1 Ayat 2, menurut undang- undang tersebut adalah seseorang yang 

mencapai umur usia 60 ke atas.   

4. Kelurahan Klitren 

Kelurahan Klitren merupakan daerah yang terletak di Kecamatan 

Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Kelurahan Klitren merupakan salah satu desa yang termaksud dalam program 

Desa Berdaya yang dilakukan oleh Rumah Zakat. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan judul “Peran 

Rumah Zakat Dalam Pemberdayaan Lansia Di Kelurahan Klitren Yogyakarta 

Melalui Program Desa Berdaya:” adalah penelitian yang melihat dan 

mendeskripsikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sebuah lembaga 

philanthropy Islam yang bernama Rumah Zakat dalam Program Desa Berdaya 

untuk mengoptimalkan para lansia sehingga mereka mampu mengembangkan 

potensi dalam dirinya serta memperbaiki kehidupannya agar menjadi lebih baik 

dan mampu hidup mandiri dalam masyarakat.  Selain itu penelitian ini juga 

melihat faktor yang mendukung dan menghambat program.  

B. Latar Belakang 

Saat ini jumlah penduduk lanjut usia (lansia) di dunia diperkirakan telah 

mencapai 500 juta dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai 1,2 milyar. 

Pada tahun 2025, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai 273 juta 
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jiwa dan hampir seperempat dari total jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 62,4 

juta tergolong sekelompok penduduk lanjut usia.4  

Penduduk lansia akan membawa dampak terhadap berbagai kehidupan, baik 

bagi individu lansia itu sendiri, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Dampak 

utama peningkatan lansia ini adalah peningkatan ketergantungan lansia. 

Ketergantungan ini disebabkan oleh kemunduran fisik, psikis, dan sosial lansia. 

Oleh karena itu dibutuhkan penyelesaian dengan cara pemberdayaan lansia.5 

Kelompok lansia sebagai kelompok marjinal yang terpinggirkan dari kehidupan 

masyarakat perlu perhatian khusus, baik itu dari pemerintah atau lembaga yang 

berwenang dalam persoalan tersebut. Bentuk perhatian yang dilakukan pemerintah 

berupa jaminan sosial, perlindungan sosial, atau pemberdayaan sosial. 

Jaminan sosial itu sendiri adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang 

diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang 

HAM Tahun 1948 dan Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952. Menurut UU Nomor 

11 Tahun 2009 perlindungan sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk 

mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, 

keluarga, kelompok, atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi 

sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Meskipun lansia diharapkan mendapat 

                                                           
4Saskia Konita, Syaiful Azmi, Erkadius.” Tekanan Darah pada Lansia di Posyandu 

Lansia Kelurahaan Padang Pasir, Padang Januari 2014”. Jurnal Kesehatan, Vol.4: 1(2015).  
5Febriyanti, Suyanto, “Pemberdayaan Lansia Melalui Usaha Ekonomi Produktif 

Oleh Bina Keluarga Lansia (BKL) Mugi Waras di Kabupaten Sleman”. Jurnal 

Pemberdayaan Masyarakat. Vol.1: 1. (2017).  
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jaminan sosial dari negara, namun nyatanya banyak lansia terlantar. Angka lansia 

terlantar di Indonesia mencapai 2,1 juta jiwa.6 

Selain perlindungan sosial, beberapa lansia dapat diberi program 

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi dan kondisi yang dihadapi. Dalam 

melakukan pemberdayaan sosial terhadap masyarakat, khususnya lansia tidak boleh 

sembarangan. Jika tidak maka lansia tidak jadi mandiri, namun semakin sengsara 

karena mempunyai keterbatasan fisik. Pemberdayaan masyarakat terkhusus lansia 

dimaksudkan agar mereka tidak semakin tergantung pada berbagai program 

pemberian (charity). Hal ini karena pada dasarnya setiap yang dinikmati, harus 

dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). 

Dengan demikian maka tujuan akhir dari intervensi terhadap lansia adalah 

memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kekuatan untuk 

memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.7 

Salah satu bentuk program pemberdayaan lansia adalah Desa Berdaya yang 

dilakukan oleh Rumah Zakat.  

Program Desa Berdaya oleh Rumah Zakat tersebar di 33 provinsi, 73 kota, 

dan 212 kabupaten. Salah satunya berada di Kelurahaan Klitren, Kecamatan 

Gondokusuman, Provinisi Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY). Kelurahan Klitren 

merupakan salah satu kelurahan yang memiliki jumlah lansia sebanyak  1147 jiwa 

                                                           
6Syaiful Islam. “Data Kemensos, 2, 1 Juta Lansia di Indonesia terlantar dan 1,8 Juta 

lainnya Berpotensi Serupa”. (Okezone, Jakarta, 5 Agustus 2017). 

https://nasional.okezone.com/read/2017/08/05/337/1750328/data-kemensos-2-1-juta-lansia-

di-indonesia-terlantar-dan-1-8-juta-lainnya-berpotensi-serupa 
7Femy Dkk. “Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan 

Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa”. Jurnal LPPM Bidang 

Ekososbudhum. Vol 1: 1. (2014). hlm. 95. 
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dari 9608 jumlah penduduk yang ada disana. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa 

perbandingan antara jumlah lansia dengan jumlah penduduk sebesar 1:9.  Selain 

itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa lansia 

merasa bosan dan kesepian ketika harus di rumah saja tanpa melakukan kegiatan. 

Oleh karena itu, Rumah Zakat melalui program Desa Berdaya melakukan 

pemberdayaan lansia di Kelurahan Klitren melalui kegiatan-kegiatan yang dapat 

memberikan kesibukan kepada para lansia. Berdasarkan fenomena yang telah 

dipaparkan diatas, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Peran 

Rumah Zakat Dalam Pemberdayaan Lansia Di Kelurahan Klitren Yogyakarta 

Melalui program Desa berdaya”.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana peran Rumah Zakat dalam pemberdayaan lansia melalui program 

Desa Berdaya di Kelurahan Klitren? 

2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pada program Desa 

Berdaya di Kelurahan Klitren? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Rumah Zakat dalam pemberdayaan lansia 

yang dilakukan oleh Rumah Zakat melalui program Desa Berdaya di Kelurahan 

Klitren.   
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2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pada program 

Desa Berdaya oleh Rumah Zakat di Kelurahan Klitren.  

E. Manfaat Penelitian  

Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan atau 

bahan rujukan dalam mengembangkan karya-karya ilmiah bagi setiap 

akademisi, baik di kalangan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta maupun pihak-

pihak lain terkait dengan pemberdayaan lansia. Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan serta wawasan penulis mengenai Desa Berdaya yang 

dilakukan oleh Rumah Zakat terhadap masyarakat. Agar peneliti dapat 

memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penyusunan dan penulisan 

skripsi, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan 

dalam hal Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada:  

a. Masyarakat dan Rumah Zakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

masukan dan dapat diambil manfaatnya oleh pembaca (masyarakat) untuk 

mengambil peran apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk para lansia di 

Indonesia. Selain itu juga bisa memberikan masukan kepada Rumah Zakat 

selaku yang mendirikan program Desa Berdaya. 

b. Pemerintah  
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Sebagai masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dalam upaya 

memberdayakan lansia. Selama ini pemerintah “hanya” memasukan lansia 

di panti sosial, padahal banyak lansia yang tinggal di masyarakat dan jauh 

dari panti.  

F. Tinjauan Pustaka 

Sebelum penulis melakukan kajian ini, ada beberapa karya ilmiah dan buku-

buku yang menjadi referensi dari pengkajian penulisan ini, dengan tujuan untuk 

menghasilkan data dari beberapa sumber karya ilmiah dan buku-buku yang serupa 

namun tidak sama dengan penelitian yang sedang penliti tulis, yaitu “Peran Rumah 

Zakat Dalam Pemberdayaan Lansia Di Kelurahan Klitren Yogyakarta Melalui 

Program Desa Berdaya”.  

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Indro Moerdisuroso, Ataswarin Oetopo, 

Yufiari dengan judul “Pemberdayaan Lansia Melalui Karya Seni”.8 Hasil dari 

penelitian tersebut disimpulkan bahwa lansia yang mengikuti pelatihan dapat 

memahami dengan baik materi dalam multimedia berupa video dan buku panduan 

karena multimedia sebagai media pembelajaran sesuai digunakan untuk lansia 

serta kegiatan kreasi seni rupa dapat meningkatkan kualitas hidup lansia. Perbedaan 

penelitan ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah berdasarkan 

bentuk pemberdayaan dan lokasi penelitian. Bentuk penelitian yang dilakukan 

Indro Moerdisuroso, Ataswarin Oetopo, Yufiari berupa pelatihan berkarya seni 

rupa dengan panduan multimedia yang berlokasi di Panti Sosial Tresna Werdha 

                                                           
8Moerdisuroso, Indro, Ataswarin Oetopo, and Yufiarti Yufiarti. "Pemberdayaan 

Lansia Melalui Kreasi Seni." Sarwahita 15.02 (2018): 89-96. 
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Bhakti Mulia 2, Cengkareng, Jakarta Barat. Sedangkan bentuk pemberdayaan yang 

akan peneliti teliti adalah pelatihan teknik eco print pada pembuatan batik dan 

pembinaan yang berlokasi di Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota 

Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Kedua, berdasarkan jurnal yang ditulis Indrawati dengan judul “Peran 

Organisasi Non Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus 

Yayasan Fajar Amanah Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)”.9 Dari hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan dengan hadirnya lembaga non 

pemerintah seperti Yayasan Fajar Amanah dapat meretas masalah kermiskinan 

dengan diadakanya beberapa program pemberdayaan terhadap masyarakat seperti 

beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan meliputi pendidikan sekolah luar 

biasa, pembinaan keterampilan, pengembangan usaha ekonomi dan bantuan 

terhadap lansia, janda beresiko dan keluarga miskin. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah berdasarkan lokasi penelitian 

dan subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah kepada 

masyarakat umum dengan teknik snowball sampling dan berlokasi di Kecamatan 

Tualang Kabupaten Siak. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada 

lansia dengan lokasi berada di Kelurahaan Klitren Yogyakarta. 

Ketiga, jurnal Lilis Karwati dengan judul “Pemberdayaan Perempuan 

Melalui Pelatihan Kewirausahawaan Berbasis Potensi Alam Stempat”.10 Dapat 

                                                           
9Indrawati, Nurhamlin. “Peran Organisasi Non Pemerintah Dalam Pemberdayaan 

Masyarakat (Studi Kasus Yayasan Fajar Amanah di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak)”. 

(2015).  
10Karwati, L. (2017). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan 

berbasis potensi alam setempat. Jurnal Ilmiah Visi, 12(1), 45-52. 
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ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan perempuan untuk meningkatakan kualitas 

hidup serta mendorong kemampuan dan kecakapan perempuan dapat dilakukan 

melalui pelatihan kewirausahaan yang memberikan pengetahuan, sikap, 

keterampilan yang mampu menjadikan mereka mandiri dan dapat meningkatkan 

kualitas hidupnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan terletak pada lokasi dan subjek penelitian. Subjek penelitian ini hanya 

terfokus pada perempuan secara umum dan berlokasi di LKP Yuniza. Sedangkan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah para lansia yang berada di Desa 

Berdaya Kelurahaan Klitren Yogyakarta. 

Keempat, dalam jurnal Febriyanti dan Suyanto yang berjudul 

“Pemberdayaan Lansia Melalui Usaha Ekonomi Produktif Oleh Bina Keluarga 

Lansia (BKL) Mugi Waras Di Kabupaten Sleman”11. Hasil dari penelitian tersebut 

disimpulkan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui beberapa tahapan seperti 

penyadaran, identifikasi, pengadaan kegiatan, pengembangan kegiatan, evaluasi 

sehingga dengan adanya tahapan tersebut pemberdayaan lansia berjalan dengan 

baik. Selain itu hasil pemberdayaan lansia melalui usaha ekonomi produktif adalah 

terpenuhinya kebutuhan lansia, adanya peningkatan pendapatan lansia dan adanya 

partisipasi lansia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitan yang akan peneliti 

lakukan adalah terletak pada jenis pemberdayan dan tempat pemberdayaannya.  

                                                           
11Febriyanti, Suyanto. “Pemberdayaan Lansia Melalui Usaha Ekonomi Produktif 

Oleh Bina Keluarga Lansia (BKL) Mugi Waras di Kabupaten Sleman”. Jurnal 

Pemberdayaan Masyarakat. Vol.1: 1. (2017).  
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Kelima jurnal, Danang wahyu Muhammad yang berjudul “Pemberdayaan 

Lansia di Bidang Ekonomi (Dusun Jonggrang).12 Hasil dari penelitian ini 

disimpulkan bahwa dengan dilakukanya pendampingan para lansia selama 3 bulan 

mendapatkan apresiasi dan dukungan yang positif. Serta lansia termotivasi untuk 

meningkatkan produktifitasnya, sehingga mereka siap untuk terjun kepasar industri 

ditambah lagi dukungan oprasional yang memadai. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada hasil pemberdayaan, 

dimana penelitian yang dilakukan Danag Wahyu Muhammad fokus pada 

pemanfaatan tanaman pegagan untuk produk makanan sedangkan penelitian yang 

peneliti lakukan fokus pada pemanfatan tanaman untuk menghasilkan corak pada 

kain batik. 

Dari beberapa penelitian di atas diketahui bahwa penelitan tentang Peran 

Rumah Zakat dalam Pemberdayaan Lansia di Kelurahan Klitren Yogyakarta 

Melalui Program Desa Berdaya belum ada yang meneliti. Sedangkan corak 

kajiannya hampir sama dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Dengan 

demikian penelitian ini masih layak untuk dilakukan meskipun bersifat replikasi 

untuk menguji masalah yang sama di lokasi yang sama sekali belum pernah diteliti.  

 

 

 

                                                           
12Danag Wahyu Muhammad, “Pemberdayaan Lansia di Bidang Ekonomi (Dusun 

Jonggrangan). (prosding UMY: Yogyakarta).  
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G. Kajian Teori 

1. Peran Lembaga dalam Pemberdayaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan berasal dari kata peran 

yang berarti pemain, tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat. Sedangkan kata peranan diartikan sebagai tindakan 

yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.13 Menurut Soerjono 

Soekanto dalam Kenni (2014) peranan merupakan suatu konsep perihal apa-apa 

yang dilakukan oleh individu dalam mayarakat sebagai suatu organisasi.  

Peranan merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan oleh 

seseorang atau organisasi berdasarkan program yang telah direncanakan dan dapat 

memberikan manfaat kepada anggotanya dalam jangka panjang. Menurut 

Munwiyanti dalam skripsinya yang berjudul “Peran Rumah Zakat Center Terhadap 

Perkembangan Usaha Mikro di Kota Palangka Raya” bahwa peranan mencakup 

suatu usaha dalam organisasi atau lembaga yang bertujuan untuk memberdayakan 

dan meningkatkan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang tertentu yang 

menjadi tujuan dasar terbentuknya organisasi atau lembaga tersebut. Jadi peranan 

adalah suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau organisasi 

berdasarkan program yang direncanakan demi kebermanfaatan anggotanya dan 

lingkungan sekitar. 

Sedangkan pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan 

daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless) kepada pihak yang 

                                                           
13 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia Edisi Ke 3. (Jakarta: Balai Pustaka. 

2007). hlm. 854.  
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terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian 

pemerdayaan (empowerment) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian 

kekuasaan, memberi wewenang atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau 

masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan 

keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya.  

Pemberdayaan Sosial berdasarkan Undang-Undang   Nomor 14 Tahun 2019 

merupakan suatu upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, 

kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial merupakan salah satu 

pendekatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam 

pelaksanaan program pemberdayaan sosial, terdapat beberapa kegiatan yang 

dilakukan dengan mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan.  

Peran dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat adalah peran 

sebagai community worker ataupun enabler dalam diskurs komunitas yang terdiri 

atas empat peran besar yang dapat dijalankan dan masing-masing peran terdapat 

peran yang lebih spesifik. Empat peran besar tersebut diantaranya adalah peran-

peran fasilitatif (facilitative roles), peran edukasional (educational roles), peran 

sebagai perwakilan masyarakat (representational roles) dan peran-peran teknis 

(technical roles). Dari keempat peran besar tersebut terdapat peran-peran yang lebih 

spesifik.14  

                                                           
14 Ife, Jim. Community Development: Creating Community AlternativesVision. Analisys 

and Practice. Melbourne: Australia. (1995).  
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Menurut Ife (1995) dari peran fasilitatif terdapat tujuh peran khusus yaitu: 

animasi sosaial (social animation); mediasi dan negosiasi (mediation and 

negotiation); pemberi dukungan (support); membentuk consensus (building 

consensus); fasilitasi kelompok (group facilitation); pemanfaatan sumber daya dan 

keterampilan (utilization of skills and resources); dan mengorganisir (organizing). 

Peran edukasional meliputi empat peran yaitu: membangkitkan kesadaran 

(conscrious raising); menyampaikan informasi (informing); mengkonfrontasikan 

(confronting); dan pelatihan (training).  Peran representasional meliputi enam peran 

yaitu: mencari sumber daya (obtaining resources); advokasi (advocacy); 

memanfaatkan media (using the media); hubungan masyarakat (public relations); 

mengembangkan jaringan (networking); membagi pengetahuan dan pengalaman 

(sharing knowledge and experience). Dan peran teknis terdiri atas kemampuan 

analisis; menggunakan computer (using computers); melakukan presentasi tertulis 

maupun verbal (verbal and written presentation); manajemen dan kemampuan 

mengontrol keuangan (financial control). Untuk menjalankan peran-peran tersebut 

secara rinci dijelaskan dalam pernyataan berikut: 

a. Peran Fasilitatif (Facilitative Roles) 

Peran fasilitataif mengandung tujuan untuk memberikan dorongan dan 

semangat kepada masyarakat agar mampu menciptakan perubahan kondisi 

lingkungannya. Selain itu, peran fasilitatif juga dapat dilaksanakan dengan 
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memberikan pendampingan dengan memberikan sandang, pangan, papan.15 

Secara spesifik peran ini terdiri atas:  

1. Animasi Sosial, yaitu peran yang dilakukan dengan memberikan 

semangat, mengaktifkan, memberikan kekuatan atau memberikan 

motivasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam suatu kegiatan. 

Peran ini dilakukan agar seluruh masyarakat terlibat aktif.  

2. Mediasi dan Negosiasi, yaitu pekerja sosial berperan sebagai mediator 

dan negosiator untuk menangani konflik yang terjadi. Hal ini karena 

dalam suatu program pengembangan masyarakat seringkali dihadapkan 

pada konflik kepentingan ataupun nilai.  

3. Pendukung/Support, yaitu pekerja sosial harus memberikan dukungan 

kepada masyarakat, meyakinkan diri mereka bahwa mereka mampu 

memaksimalkan perannya dalam aktivitas pengembangan masyarakat.  

4. Membangun konsensus, yaitu pekerja sosial harus membangun 

consensus yang memuaskan seluruh masyarakat. Dalam membangun 

consensus dibutuhkan pengertian dan pemahaman terhadap perbedaan 

masing-masing anggota kelompok.  

5. Memfasilitasi kelompok, yaitu pekerja sosial memberikan kesempatan 

sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dalam proses 

                                                           
15Anom Saputra. Skripsi: “Peran Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan wanuta 

Rawan Sosial di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta”. Yogyakarta: 

UIN Sunan Kalijaga. 2018). Hlm. 96.  
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pengembangan masyarakat. Pekerja sosial memfasilitasi masyarakat 

agar secara meksimal menjalankan perannya dengan baik.  

b. Peran Edukasional (Educational Roles)  

Peran edukasional melibatkan peran aktif dari pekerja sosial dalam 

proses pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan bersama kelompok 

masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam hal ini diwujudkan 

dalam bentuk pelatihan-pelatihan keterampilan. Dalam menjalankan peran ini 

terdapat beberapa peran spesifik diantaranya adalah: 

1. Peningkatan kesadaran, yaitu membangun hubungan antara 

kepentingan individu dengan kepentingan politisi. Tujuannya adalah 

membantu orang menetapkan masalah, harapan, aspirasi dan 

penderitaan yang dialami dalam perspektif sosial dan politis yang lebih 

luas, sehingga pekerja sosial berperan dalam memaksimalkan 

kesadaran masyarakat.  

2. Memberikan informasi, yaitu pekerja sosial yang mempunyai 

pengetahuan dan keterampilan dituntut agar memberikan informasi 

yang bermanfaat untuk pencapaian tujuan dan menunjang 

kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak.  

3. Mengkonfrontasikan, yaitu pekerja sosial perlu melakukan konfrontasi 

terhadap pihak-pihak yang berusaha menghalangi tujuan positif dari 

pengembangan masyarakat. Namun dalam hal ini, konfrontasi tersebut 

tidak dilakukan dengan kekerasan.  
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4. Pelatihan, merupakan peran yang dilakukan dengan mengajarkan 

kepada orang lain tentang bagaiamana melakukan sesuatu. Dalam hal 

ini pekerja sosial tidak selelu menjadi seorang ahli untuk memberikan 

pelatihan, tetapi mereka dapat membantu masyarakat untuk 

mendapatkan pihak yang dapat bertindak sebagai pelatih atau berperan 

dalam mengadakan kegiatan pelatihan.  

c. Peran Representasional (Representational Roles) 

Dalam peran ini pekerja sosial bertindak sebagai enabler atau agen 

perubahan, anatar lain membantu masyarakat menyadari kondisi mereka, 

mengembangkan dan mempeluas relasi untuk dapat bekerja sama dengan 

pihak lain (networking) dan membantu membuat suatu perencanaan. Peran 

representasional terdiri atas beberpa peran spesifik diantaranya adalah: 

1. Mendapatkan sumber, yang dimaksud dengan sumber disini adalah 

sumber pendanaan, peluang pekerjaan, tenaga pendidik, lembaga 

simpan pinjam ataupun sumber lainnya. Adanya sumber dari pihak luar 

dapat menunjang sistem sumber yang ada pada masyarakat dalam 

rangka mencapai kesejahteraan bersama sebagai tujuan dari 

pengembangan masyarakat. 

2. Advokasi, yaitu pekerja sosial menjadi pembela masyarakat yang dirasa 

menjadi korban pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan justru membuat masyarakat semakin tertindas da 

termarjinalkan.  
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3. Memanfaatkan media massa, yaitu media masa dapat menjadi 

pendukung yang berguna untuk pencapaian tujuan-tujuan yang hendak 

dicapai dalam proses pengembangan masyarakat. Hal tersebut dapat 

dilakukan dalam bentuk penyampaian berita ke surat kabar, 

melaksanakan interview di radio, TV, berpartisipasi dalam forum debat, 

ekspos berbagai kegiatan kepada media, laporan dan sebagainya. 

4. Hubungan masyarakat, yaitu pekerja sosisal terlibat dalam pembicaraan 

aktif suatu pertemuan LSM, pertemuan-pertemuan dengan pemerintah, 

maupun kelompok masyarakat lainnya. Dapat juga berupa pembuatan 

berita bagi suatu media masa, penyebarluasan spanduk, poster, leafles 

dan lain sebagainya.  

5. Jaringan kerja (networking), yaitu memperluas relasi dengan berbagai 

pihak, kelompok dan berupaya mendorong untuk turut serta dalam 

proses perubahan. Hal ini dapat dilakukan dengan lembaga donor, 

pemerintahan, lembaga eksekutif, mdia massa, pengusaha, para 

dermawan, akademisi dan lain sebagaianya.  

6. Berbagai pengetahuan dan pengalaman, yaitu pekerja sosial dan 

masyarakat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Karena 

pekerja sosial bukan pihak yang mengetahui segala hal dan masyarakat 

bukan pihak yang tidak mengetahui apa-apa, tetapi ada timbal balik 

antara keduanya.  
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d. Peran Teknis (Technical Roles) 

1. Pengumpulan dan analisis data, yaitu pekerja sosial berperan sebagai 

peneliti sosial yang merancang dan melakukan survey sosialkemudian 

menganalisis data survey. Pengembangan masyarakat dapat secaa tepat 

diterapkan jika dilandasi oleh penelitian dan survey yang dapat 

dipertanggung jawabkan.  

2. Kemampuan menggunakan komputer, artinya dengan mempunyai 

kemampuan tersebut pekerja sosial dapat menyimpan data, analisis 

data, membuat proposal, menyajikan laporan dan segala ssuatu yang 

berkaitan dengan dokumentasi.  

3. Presentasi secara verbal maupun tertulis, yaitu peran pekerja sosial 

ditunjukan dengan bagaimana pekerja sosial menulis laporan, menulis 

proposal, pengaturan pertemuan, notulensi rapat, penyususnan 

makalah, diskusi, surat-menyurat, membuat press relesee, dan artikel. 

Oleh karena itu, perihal kemampuan tulis menulis sangat diperlukan. 

Selain itu, pekerja sosial harus mampu melakukan presentasi kepada 

kelompok masyarakat untuk menyampaikan gagasan ide-ide mereka 

dan menggunakan Bahasa yang mudah dipahami oleh audiens.  

4. Managemen, yaitu pekerja sosial berperan mengatur program meliputi 

jadwal kegiatan, sistem suatu kegiatan, menentukan tugas dan peran 

masing-masing anggota masyarakat.  
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5. Pengawasan finansial, pekerja sosial dapat berperan melakukan 

pencatatan finansial, pengawasan pertanggung jawaban pengeluaran, 

pengawasan anggaran, audit keuangan dan sebagainya.  

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mendapatkan sebuah 

pengetahuan ilmiah. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun 

ilmu pengetahuan.16 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan 

tentang “Peran Rumah Zakat Dalam Pemberdayaan Lansia Di Kelurahan 

Klitren Yogyakarta Melalui Program Desa Berdaya” 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Klitren, Kecamatan 

Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewah Yogyakarta. Kelurahan 

Klitren merupakan penerima program Desa Berdaya dari Rumah Zakat. 

Penelitian ini dilakukan sejak 20 Mei sampai 31 Mei 2022 

3. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini ada dua, yaitu lansia penerima program dan pengelola 

program. Penerima program adalah lansia di Kelurahan Kliten yang berusia 60 

tahun sampai 65 tahun yang ikut dalam program Desa Berdaya. Kelompok 

                                                           
16Suryana. “Metodologi Penelitian”. (Universitas Pendidikan Indonesia. 2010). hlm. 

20. 
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informan kedua adalah pengurus program Desa Berdaya yang dilakukan Rumah 

Zakat di Kelurahaan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Jogja Kota, Daerah 

Istimewah Yogyakarta.  

4. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah peran 

Rumah Zakat dalam pemberdayaan lansia dan faktor pendukung dan 

penghambat  

5. Teknik Penarikan Informan 

Teknik penerikan informan merupakan teknik yang digunakan untuk 

menentukan siapa informan yang dimintai data. Dalam penelitian ini penentuan 

informan dilakukan dengan cara purposive atau pengelompokan berdasarkan 

Pengelompokan kriteria, ini bertujuan agar subjek penelitian yang akan menjadi 

informan sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun kriteria 

yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para lansia penerima manfaat 

dengan usia 60 tahun keatas karna terlibat langsung dalam Program Desa 

Berdaya Rumah Zakat. Dan pengurus Desa Berdaya di Kelurahan Klitren karena 

yang mengetahui secara detail terkait informasi. Dari kriteria ini munculah 

fasilitator Rumah zakat, ketua pelaksana kegiatan, 3 orang perwakilan lansia 

serta satu orang perwakilan perangkat Desa Kelurahan Klitren untuk 

memperoleh data, adapun hasilnya: 

1.  Narasumber 1 Eka selaku fasilitator Rumah Zakat di Kelurahan Klitren 

2. Narasumber 2 Kasih selaku penerima manfaat program Desa Berdaya 

3. Narasumber 3 Istuning selaku penerima manfaat program Desa Berdaya 
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4. Narasumber 4  Syurif selaku penerima manfaat program Desa Berdaya 

5. Narasumber 5 Iwan selaku perangkat Desa 

6. Narasumber 6 Maya selaku ketua pelaksana kegiatan 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

 Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia 

dengan menggunakan mata sebagai alat bantu utamanya, telinga, 

penciuman, mulut, dan kulit. Oleh karena itu, observasi adalah 

kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil 

kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.17 

 Dalam proses observasi ini peneliti mengamati peran yang 

dilakukan Rumah Zakat dalam program desa Berdaya di Kelurahan 

Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Peneliti melakukan observasi partisipatorik karena peneliti terlibat dalam 

program ketika melakukan praktikum (Praktik Pengembangan 

Masyarakat). 

b. Wawancara  

 Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau proses interakti 

antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai 

(interview) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa 

                                                           
17 M. Burhan Bungin. Metodologi.Cetakan ke-1. hlm.142.  
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wawancara merupakan percakapan tatap muka (face to face) antara 

pewawancara dan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya 

langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang 

sebelumnya.18 

  Adapun yang dijadikan responden yaitu Fasilitator program Desa 

Berdaya Rumah Zakat di Kelurahan Klitren, dan beberapa lansia usia 60-

65 yang berada di Desa Berdaya di Kelurahan Klitren. Peneliti 

mengajukan beberapa pertanyaan dengan membawa pedoman wawancara 

yang ditulis secara garis besar. Wawancara dilakukan secara bergiliran 

kepada setiap responden. Peneliti melakukan wawancara dengan merekam 

isi pembicaraan dari setiap responden kemudian mencatat hal-hal penting 

yang telah disampaikan oleh responden yang berhubungan dengan objek 

penelitian dan hasil dari wawancara tersebut kemudian dianalisis peneliti. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang 

sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok 

orang, peristiwa, atau kejadian, dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait 

dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sagat berguna 

dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, 

artifak, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah 

kehidupan (life histories). Biografi, karya tulis, dan cerita19.  

                                                           
18Muri Yusuf. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati, Dan Penelitian Gabungan. 

(Jakarta: Kencana. 2017) Cet Ke-4. hlm. 372.  
19Ibid, hlm. 391.  
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 Dalam penelitian ini, data yang diperoleh oleh penulis adalah arsip, 

daftar nama pelaku program dan foto kegiatan di Desa Berdaya oleh 

Rumah Zakat di Kelurahan Kliten, Kecamatan Gondokusuman, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Arsip-arsip ini ada yang peneliti peroleh dari 

lembaga secara langsung dan ada yang ditempel di lokasi. 

7. Teknik Analisis Data  

a. Pengumpulan dan Reduksi data 

 Data dikumpulkan dengan tiga Teknik, observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Setelah itu masuk tahap reduksi data. Reduksi data yaitu 

melakukan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstraksian, dan pentrasformasikan data-data yang diperoleh, 

kemudian ditemukan data-data yang berkolerasi secara signifikan dengan 

objek penelitian melalui pengklasifikasian. 

 Dalam penelitian ini, penulis mereduksi data-data yang 

dikumpulkan dari objek penelitian yaitu peran yang dilakukan oleh Rumah 

Zakat dalam program Desa Berdaya di Kelurahan Klitren, Kecamatan 

Gondokusuman, Yogyakarta.  

b. Penyajian Data 

 Penyajian data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang 

kompleks kedalam kesatuan bentuk (gestalt) yang disederhanakan, selektif 

dan menggunakan konfigurasi yang mudah dipahami, untuk kepentingan 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data, 

penulis menyajikan dalam bentuk uraian-uraian. Uraian data tersebut 
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berupa penjelasan tentang Desa Berdaya Rumah Zakat di Kelurahaan 

Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Dalam program Desa 

Berdaya dari perencanaan, pelaksanaan serta keberhasilan dan peranan 

sosial yang berada di Desa Berdaya Rumah Zakat di Kelurahan Klitren, 

Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. 

c. Verifikasi dan Peranrikan Kesimpulan 

 Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan. Verifikasi yaitu 

menarik suatu kesimpulan dari konfigurasi data yang telah diperoleh. 

Penulis memberikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh dari 

lapangan. Setelah semua data terkumpul kemudian penulis menganalisis 

agar semua masalah dapat diselesaikan. Setelah itu masalah yang telah 

dianalisis lalu dijabarkan dan diambil kesimpulan. 

8. Teknik Validitas Data 

Setelah data dikumpulkan dari informan atau narasumber maka dipastikan 

kebenaran datanya. Untuk memastikan kevalidan data maka peneliti melakukan 

validasi data dengan teknik triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik untuk 

memeriksa keabsahan dari suatu data yang dilakukan oleh peneliti ketika 

melakukan penelitian, mengumpulkan serta menganalisis data. Hal ini dilakukan 

atas dasar fenomena yang diteliti kebenaranya bisa dilihat dari berbagai sudut 

pandang. Menurut Moleong, teknik triangulasi merupakan suatu teknik dengan 

membandingkan serta mengecek kevalidan suatu informasi melalui waktu dan alat 

yang berbeda. Triangulasi data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan 

metode. Triangulasi sumber membandingkan informasi dari berbagai informan, 
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sedangkan triuangulasi metode membandingkan beberapa metode pengumpulan 

data.  

I .   Sistimatika Pembahasan  

 Untuk memudahkan penulisan dalam skripsi, maka perlu disusun 

sistematika pembahasan. Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai 

berikut: 

 Bab l, meliputi peneggasan judul, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

 Bab ll, Berisi tentang gambaran umum Kelurahan Klitren dan Rumah 

Zakat, gambaran umum Kelurahan Klitren, gambaran umum Rumah Zakat, 

gambaran umum program Desa Berdaya di Kelurahan.  

 Bab lll, membahas mengenai hasil dan analisis penerapan kajian teori Jim 

Ife, peran Rumah Zakat dalam pemberdayaan lansia, faktor pendukung dan 

penghambat program Desa Berdaya di Kelurahan Klitren, analisi dari penerapan 

kajian teori Jim Ife.  

 Bab lV, pada bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran 
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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang berhasil diproleh dalam penelitian ini maka dapat 

peneliti simpulkan: 

1. Peran Rumah Zakat dalam pemberdayaan lansia melalui program Desa Berdaya 

di Kelurahan Klitren dibagi menjadi tiga bidang yaitu: peran dibidang spiritual, 

Peran dibidang ekonomi, peran dibidang kesehatan.  

2. Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

program Desa Berdaya di Kelurahan Klitren. Faktor pendukung diantaranya 

adalah: 1) Motivasi yang tinggi dari pengurus dan dari masyarakat yang 

diberdayakan. 2) Dukungan pemerintah setempat. 3) Sarana dan prasarana yang 

sudah memadai. 4) Dukungan dari pihak lain (tenaga pengajar). Untuk faktor 

penghambanya diantaranya adalah: 1) Kondisi Fisik Lansia. 2) Adanya pandemi. 

3) Cuaca Buruk.  

Bedasarkan kesimpulan diatas peran Rumah Zakat dalam pemberdayaan 

lansia di Desa Berdaya untuk menunjang kesadaran kepada para lansia, bahwa 

para lansia ini masih bisa diberdayakan melalui aktifitas yang bermanfaat dan 

produktif serta dapat berdampak positif bagi masyarakat sekitar Kelurahan 

Klitren. 
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B. Saran  

1. Bagi Rumah Zakat diharapkan memberikan dukungan lebih dalam 

meningkatkan kualitas program Desa Berdaya di Kelurahan Klitren, seperti  

ditambahkan beberapa kegiatan yang lebih menarik dan mencakup semua 

kalangan masyarakat. 

2. Bagi Desa Berdaya Kelurahan Klitren diharapkan:  

a. Diharapkan Desa Berdaya di Kelurahan Klitren dapat aktif dalam media 

sosial, dikarnakan dengan mengunakan media sosial, maka Desa Berdaya di 

Kelurahan Klitren dapat dikenal oleh masyarakat. 

b. Diharapkan program Desa Berdaya yang ada di Kelurahan Klitren tidak 

hanya berfokus pada lansia saja akan tetapi bagi semua kalangan masyarakat 

terutama anak-anak dan para remaja. 

c. Diharapkan pada program pembuatan batik dapat menghasilkan batik yang 

baik sehingga bisa dapat dijual ditoko dan pasar dengan sekala yang luas. 
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