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Women's empowerment program has been used as one of the efforts to resolve the

problem of marginalization in several regions in Indonesia. So many local

governments which have implemented the empowerment of women, although

some of them still had not been effective. The one area that has been run is

Government of Central Lampung Regency through the integrated program

Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS). Which

focuses on improving the economy of inmates. In connection with the program,

this study aimed to determine the effectiveness of the implementation of the

program P3KSS, which was held in Kampung Besar Terbanggi Onoharjo District

of Central Lampung regency in 2015. The method used in this research is

qualitative descriptive, with data collection through interviews, documentation

and observation



The results of the study the effectiveness of empowerment largely been achieved,

but there are some things that have not. Aspects of participation, involving less

aid distribution of participation of inmates, because all that determines the

distribution of aid is the P3KSS. The socialization process has not been able to

improve the understanding of inmates regarding P3KSS program, so some

established businesses are not able to survive. Aspects of sustainability, some

businesses can not continue, because members of the difficulty in obtaining raw

materials, capital does not continue, and the lack of human resources to run the

program.
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ABSTRAK
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN

PERAN PEREMPUAN MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
(P3KSS) KAMPUNG ONOHARJO KECAMATAN TERBANGGI BESAR

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2015

Oleh
PUTRI DIAN PURNAMA

Program pemberdayaan perempuan telah dijadikan sebagai salah satu upaya

penyelesaian permasalahan marginalisasi di beberapa daerah di Indonesia.

Sehingga sudah banyak pemerintah daerah yang telah menjalankan program

pemberdayaan perempuan, meskipun beberapa diantaranya masih belum berjalan

efektif. Adapun salah satu daerah yang telah menjalankannya yaitu Pemerintah

Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yakni melalui program terpadu

Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS). Yang

berfokus untuk meningkatkan perekonomian warga binaan. Sehubungan dengan

program tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efektivitas

pelaksanaan program P3KSS, yang dilaksanakan di Kampung Onoharjo

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2015.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan

teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi.

.



Hasil penelitian efektivitas pemberdayaan sebagian besar sudah tercapai, namun

ada beberapa hal yang belum. Aspek partisipasi, pendistribusian bantuan kurang

melibatkan partsipasi warga binaan, karena semua yang menentukan pembagian

bantuan adalah pihak P3KSS. Proses sosialisasi belum mampu meningkatkan

pemahaman warga binaan mengenai program P3KSS, sehingga beberapa usaha

yang didirikan tidak mampu bertahan. Aspek keberlanjutan, beberapa usaha tidak

dapat berlanjut, karena anggota kesulitan dalam memperoleh bahan baku, modal

tidak berlanjut, dan minimnya sumber daya manusia yang dapat menjalankan

program.

Kata kunci: Efektifitas, Pemberdayaan Perempuan, Program P3KSS
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi dan posisi perempuan di Indonesia masih jauh tertinggal

dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagian besar

perempuan Indonesia memiliki kualitas hidup yang rendah, kondisi ini

diperparah lagi dengan struktur angkatan kerja perempuan Indonesia, yang

didominasi oleh perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Indonesia kental dengan budaya patriarki, asimetris, subordinatif, dan

diskriminatif terhadap perempuan dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi,

dan budaya. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya proses marjinalisasi

terhadap perempuan dan akhirnya perempuan kehilangan otonomi atas

dirinya. Kasus eksploitasi serta kekerasan terhadap perempuan baik di

wilayah domestik maupun publik semakin meningkat dari tahun-ketahun.

Kasus kekerasan perempuan di Provinsi Lampung masih tinggi. Tahun 2014

tercatat 1.025 kasus kekerasan terhadap perempuan. Lembaga Advokasi

Perempuan Damar mencatat pada tahun 2013 terdapat 902 kasus kekerasan

terhadap perempuan dan meningkat menjadi 1.025 kasus pada tahun 2014.

Bentuk kekerasan yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual yaitu
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534 kasus diikuti kasus kekerasan dalam rumah tangga yakni 276 kasus.

Lampung tengah berada pada urutan ke 6 dalam kasus kekerasan perempuan

dengan frekuensi sebanyak 34 (http://lampost.co/berita/tahun-2014-terjadi-

242-kasus-penganiayaan-istri-di-lampung akses pada tangal 27 Oktober 2015

pukul 10:04).

Selain tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan akses perempuan

terhadap pembangunan masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Akses

pendidikan dilihat dari tingkat keaksaraan berdasarkan data dari Badan Pusat

Statistik pada tahun 2013 persentase perempuan buta huruf di Provinsi

Lampung sebesar 5,66 dan presentase laki-laki buta huruf 2,00. Akses

perempuan terhadap pekerjaan juga masih di bawah laki laki. Berdasarkan

data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2012 tingkat

partisipasi angkatan kerja Provinsi Lampung pesentase laki-laki sebesar 84,41

dan perempuan sebesar 47, 02.

Permasalahan tersebut, menurut Saptandari (2012: 2) salah satu upaya yang

dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan melakukan

pemberdayaan perempuan agar dapat meningkatkan peran perempuan dalam

pembangunan nasional. Daulay (2006:7) juga menjelaskan bahwa

pemberdayaan adalah suatu isu yang muncul dalam pendekatan pembangunan

ketika masyarakat marginal memerlukan bantuan proses penguatan ekonomi

dan sosial dalam konteks kesejahteraan hidup masyarakat. Pada intinya,

pokok dari pemberdayaan adalah bagaimana masyarakat yang termarginalkan
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mempunyai posisi tawar tertentu, sehingga menjadi pelaku proses

pembangunan yang partisipatif dan aktif dan bukan hanya sebagai objek

pembangunan.

Saat ini upaya pemberdayaan terhadap perempuan terus menjadi tuntutan dari

berbagai kalangan. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam

melakukan fungsi pemberdayaan tengah berupaya memenuhi tuntutan

tersebut. Pada tingkat lokal seperti yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Lampung Tengah, yaitu melalui program terpadu pembinaan

Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS).

Program pembinaan P3KSS adalah bagian integral dari program pemerintah

berkaitan dengan pembangunan pemberdayaan perempuan yang berdampak

pada pembangunan yang adil dan setara gender. Pembinaan P3KSS ditujukan

kepada 100 perempuan warga binaan dari kampung yang tertinggal dan

ditetapkan oleh surat keputusan bupati.

Berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor

46/KPTS/LTD.5/2015 kampung yang menjadi lokasi pelaksanaan program

P3KSS adalah Kampung Onoharjo Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten

Lampung Tengah. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan

terpilihnya kampung Onoharjo sebagai lokasi pelaksanaan program P3KSS.

Hal ini ditunjukkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.
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Tabel. 1 Jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Terbanggi Besar

No Nama Kampung/ Kelurahan Kepala Keluarga
(KK)

Rumah Tangga
Miskin(RTM)

1 Adi Jaya 1513 235
2 Yukum Jaya 3035 657
3 Indra Putra Subing 1330 524
4 Karang Endah 1860 544
5 Nambah Dadi 1916 587
6 Onoharjo 938 433
7 Terbanggi Besar 5026 1525
8 Poncowati 1302 513
9 Bandar Jaya Timur 2777 1045
10 Bandar Jaya Barat 1470 569

Sumber: Terbanggi Besar Dalam Angka 2014

Tabel 1 menjelaskan jumlah RTM setiap kampung yang ada di Kecamatan

Terbanggi Besar. Kampung dengan jumlah KK yang terbanyak adalah

Kampung Terbanggi Besar yaitu sebanyak 5026 KK dengan jumlah RTM

sebanyak 1525, persentasenya sekitar 30,34 %. Sedangkan kampung dengan

jumlah KK paling sedikit adalah kampung Onoharjo, yaitu 938 KK.

Walaupun memiliki jumlah KK paling sedikit, persentase RTM kampung

Onoharjo paling besar dibandingkan dengan 10 kampung lainnya, yaitu

sebesar 46,16 %.

Tabel 2.  Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Terbanggi Besar

No Nama Kampung/
Kelurahan

Posyandu Paramedis
Dokter

Bidan Dokter

1 Adi Jaya 5 3 3 -
2 Yukum Jaya 4 17 2 3
3 Indra Putra Subing 6 5 1 -
4 Karang Endah 8 9 3 -
5 Nambah Dadi 8 3 2 -
6 Onoharjo 4 2 2 -
7 Terbanggi Besar 12 8 1 -
8 Poncowati 3 6 1 1
9 Bandar Jaya Timur 8 9 2 4
10 Bandar Jaya Barat 14 10 1 4

Sumber: Terbanggi Besar Dalam Angka 2014
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Tabel 2 menjelaskan fasilitas kesehatan yang ada disetiap kampung di

Kecamatan Terbanggi Besar. Bandar Jaya Barat merupakan kampung yang

memiliki fasilitas kesehatan paling lengkap dibandingkan dengan kampung

lainnya. Bandar Jaya Barat memiliki 14 posyandu, 10 paramedis dokter, 1

bidan dan 4 dokter. Sedangkan kampung yang paling sedikit memilki fasilitas

kesehatan adalah Kampung Onoharjo, yaitu hanya memiliki 4 posyandu, 2

paramedis dokter dan 2 bidan.

Data pada Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa kampung Onoharjo adalah

kampung yang paling tertinggal dibandingkan dengan 9 kampung lainnya di

Kecamatan Terbanggi Besar. Kampung Onoharjo memiliki persentase jumlah

RTM paling tinggi, dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan masih

saat minim di Kampung ini. Hal inilah yang menjadi pertimbangan

terpilihnya kampung Onoharjo sebagai lokasi tujuan program P3KSS.

Selain itu, faktor lain yang menjadi pertimbangan terpilihnya kampung

Onoharjo menurut Nugroho, selaku Kepala sub bidang Pengarusutamaan

Gender Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (BKBPP&PA) di Kabupaten Lampung Tengah, beliau

menjelaskan bahwa :

“Dipilihnya Kampung Onoharjo sebagai lokasi pelaksanaan program
P3KSS dikarenakan kampung ini merupakan salah satu kampung yang
tertinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Yang memenuhi
kriteria yaitu Kampung yang prasejahtera dan mayoritas penduduknya
berpendidikan rendah serta memenuhi kuota sebanyak 100 kk yang
teramasuk dalam keluarga prasejahtera. (Sumber: hasil wawancara pra-
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riset di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29 juli 2015)”

Lebih lanjut, Nugroho menjelaskan bahwa:

“Kampung Onoharjo dikategorikan sebagai kampung yang tertinggal
karena masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakatnya,
terutama kaum perempuan yang rata-rata berpendidikan sekolah dasar
saja. Selain itu,  mata percarian pokoknya hanya pada kegiatan
pertanian saja, sehingga masih bersifat homogen.” (sumber: hasil
wawancara pra-riset di Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah tanggal 29 juli
2015).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Kampung

Onoharjo adalah salah satu kampung yang tertinggal, sehingga terpilih

sebagai lokasi pelaksanaan program P3KSS. Kondisi Kampung Onoharjo

seperti yang dijelaskan oleh Nuraini Sekretaris Kampung Onoharjo dalam

wawancara menjelaskan bahwa:

“Kampung Onoharjo merupakan kampung yang mayoritas penduduknya
bermatapencaharian sebagai petani sebesar 90%. Dan juga 50% warganya
juga berpendidikan rendah yang cuma tamat SD. Sehingga pendapatan
warganya juga rendah dikarenakan kurangnya pengetahuan dan skill.
Namun sebenarnya kemarin, ada Kampung Seputih Surabaya yang juga
termasuk kampung yang tertinggal. Tapi berubung aksesnya masih susah,
jadi untuk sekarang pemerintah masih berfokus pada pembangunan
aksesnya terlebih dahulu. Akhirnya atas pertimbangan ini, dipilihlah
Kampung Onoharjo. (Sumber: hasil wawancara pra-riset tanggal 20 juli
2015)”

Lebih lanjut, Nurani menjelaskan bahwa:

“Kondisi perempuan di Kampung Onoharjo bersifat pasif, dalam berbagai
kegiatan di luar urusan rumah tangga. Kalau di kampung-kampung yang
lain, masyarakat perempuannya sudah memiliki jiwa wirausaha. Sudah
banyak perempuan yang mengikuti program usaha kecil menengah.
Namun di kampung Onohrajo tidak seperti itu, dan nampaknya butuh
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penanganan khusus.” (sumber: hasil wawancara pra-riset di kediaaman
Nuraini tanggal 20 juli 2015).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa urgensi program

P3KSS di Kampung Onoharjo adalah untuk meningkatkan partisipasi dan

kesadaran perempuan Kampung Onoharjo, agar dapat lebih aktif dalam upaya

peningkatan kualitas hidup mereka sendiri. Artinya, melalui program P3KSS

ini setidaknya perempuan Kampung Onoharjo sudah dapat memiliki

kesadaran dalam meningkatkan kualitas hidupnya sendiri.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pemberdayaan perempuan

diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Retno Endah Supeni tahun 2011 dengan judul: “Upaya

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen

Usaha Kecil (Studi Deskriptip pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-ibu Desa

Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi Wanita UM

Jember). Hasil dari penelitian ini adalah: beberapa program

pemberdayaan ekonomi perempuan yang telah dilakukan oleh UM

Jember belum menunjukan hasil yang optimal. Dapat dijelaskan bahwa

baru 50% dampingan yang memiliki usaha disebabkan akses masih

terbatas dan belum mampu menjangkau teknologi informasi dan

pelayanan publik untuk pengembangan usahanya. Pemahaman kesetaraan

gender para dampingan ini juga masih rendah dan equality of control

(kesetaraan dalam kekuasaan) pun masih di bawah dominasi para lelaki.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu adalah
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dalam penelitian Retno Endah Supeni hanya berokus pada pengembangan

manajemen usaha kecil sedangkas fokus penelitian yang akan peneliti

lakukan berfokus pada peningkatan peran perempuan dalam upayanya

menuju keluarga sehat sejahtera.

2. Hasil Penelitian Rihadini Mustika tahun 2012 dengan judul: “Efektivitas

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (PNPM MP SPP)

di Kecamatan Ranoometo Kabupaten Konawae Selatan Propinsi

Sulawesi Tenggara Pada Periode 2010”. Hasil dari penelitian ini adalah:

Efektivitas pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perdesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (PNPM

MP SPP) di Kecamatan Ranoometo Kabupaten Konawe Selatan Propinsi

Sulawesi Tenggara Pada Periode Tahun 2010 sudah cukup efektif namun

belum maksimal, dapat dilihat dari mekanisme pelaksanaannya yang

sudah sesuai dengan Petujuk Teknis Operasional (PTO) dan terlihat dari

antusias partsipasi masyarakat dalam tahapan-tahapan pelaksanaan PNPM

Mandiri Perdesaan khususnya SPP. Sasaran pelaksanaan program ini

belum dapat dicapai maksimal disebabkan karena adanya kelompok

masyarakat yang masuk dalam kategori rumah tangga miskin (RTM)

tetapi belum dapat mengakses pinjaman dana SPP ini. Perbedaan

penelitian ini dengan peneliti adalah dalam penelitian Rihadini berfokus

pada efektivitas SPP dalam program PNPM mandiri. Sedangkan milik

peneliti berfokus pada efektivitas program P3KSS.
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3. Hasil Penelitian Therza Ridhanimgrum tahun 2008 dengan judul

“Efektivitas Program Pemberdayaan Perempuan Pengembangan

Ekonomi Lokal (P3EL) di Kelurahan Medokan Semampir Pemerintah

Kotamadya Surabaya.”. Hasil penelitian ini adalah: efektivitas program

P3EL di Kelurahan Medokan Semampir kurang berhasil karena tujuan-

tujuan program P3EL belum dijalankan dengan maksimal. Faktor-faktor

yang mempengaruhi program P3EL seperti sikap para pelaksana yang

kurang responsif dan koordinasi yang kurang karena komunikasi antara

pihak yang terkait tidak dilakukan secara intens. Perbedaan penelitian ini

dengan peneliti adalah dalam penelitian Therza yang menjadi fokus

adalah efektivitas dari program P3EL lebih berpusat kepada ekonomi.

Sedangkan peneliti berfokus pada peningkatan peran perempuan untuk

menuju kelurga sehat sejahtera.

Dari ketiga penelitian di atas diketahui bahwa tidak semua program berjalan

dengan efektif. Pada penelitian Retno yang menjadi penyebab kurang

optimalnya program terletak dari perempuan yang menjadi dampingan dalam

program tersebut. Pemahaman terhadap kesetaraan gender masih rendah dan

partisipasi perempuan masih tertinggal dari laki-laki. Pada penelitian kedua

penyebab tidak optimalnya program lebih disebabkan masalah teknis, dimana

ada kelompok masyarakat miskin yang masuk dalam kategori rumah tangga

miskin (RTM) tetapi belum dapat mengakses pinjaman dana SPP ini.

Penyebab tidak optimalnya program yang ketiga terletak pada petugas

pelaksana yang kurang renponsif dan kurang kordinasi antar pihak terkait.
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Penyebab tidak optimalnya program pemberdyaan perempuan disebabkan

banyak faktor selain masalah dari rendahnyanya SDM perempuan. Pihak

penyelenggara menjadi faktor keberhasilan program.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tetang

efektivitas program P3KSS di Kampung Onoharjo. Peneliti melakukan

penelitian lebih lanjut dengan judul: Efektivitas Pelaksanaan Program

Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera

(P3KSS) Kampung Onoharjo Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten

Lampung Tengah Tahun 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan program

terpadu peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahera

(P3KSS) Kampung Onoharjo Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten

Lampung Tengah tahun 2015?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui efektivitas

pelaksanaan program terpadu peningkatan peran perempuan menuju keluarga

sehat sejahtera (P3KSS) Kampung Onoharjo Kecamatan Terbanggi Besar

Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015.
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D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.  Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan meningkatkan kajian Ilmu

Pemerintahan pada khususnya pada bidang kebijakan pembangungan dan

pemberdayaan perempuan.

2.  Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah

Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan program pemberdayaan

perempuan.



12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil

atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedarmayanti

(2009:109) mendefinisikan konsep efektivitas sebagai suatu ukuran yang

memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian

efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah

penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi

dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan

efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

Selanjutnya menurut Kurniawan (2005:109) efektivitas adalah

kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau

misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak  adanya tekanan

atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Mahmudi (2005:92)

mendefinisikan efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan,

semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan,

maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.
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Sedangkan menurut Miller mengemukakan bahwa efektivitas dimaksud

sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya.

Efektivitas ini harus dibedakan dengan efisiensi. Efisiensi terutama

mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan

efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu tujuan

(Tangkilisan, 2005: 138).

Untuk menilai tingkat efektivitas dapat dengan melihat kesesuain antara

rencana awal dengan hasil kenyataan yang ada. Semakin efektif apabila

hasil yang ada sesuai dengan rencana awal. Begitupun sebaliknya apabila

hasil yang ada tidak sesuai dengan rencana awal maka dapat dikatakan

bahwa tingkat efektifnya rendah. Jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan

hasil atau output adalah hasil dari Program P3KSS. Target dan tujuannya

adalah untuk meningkatkan perekonomian keluarga khususnya warga

binaan. Dapat dikatakan efektif apabila hasilnya adalah meningkatnya

perekonomian dalam keluarga yang menjadi warga binaan.

2. Ukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai. Apabila hasil

yang dicapai telah memenuhi target pada rencana awal maka dapat

dikatakan efektif. Begitu pula sebaliknya apabila hasil yang dicapai tidak

sesuai dengan target rencana awal, atau ada kekeliruan ataupun

ketidaksesuaian dengan rencana awal yang telah ditetapkan maka dapat

dikatakan bahwa tidak efektif.
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Makmur (2011:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari

beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu

kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat

berakibat terhadap kegagalan  suatu  aktivitas organisasi. Penggunaan

waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti

tidak mengalami kekurangan juga  sebaliknya tidak mengalami

kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan

diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan

biaya merupakan bagian daripada efektivitas.

3. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan

sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran  daripada efektivitas

kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan

juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat

menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur

diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur

diantara yang baik dan jujur.
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5. Ketepatan berpikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan

yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk

kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi

oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan

memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan.

Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami

maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi

untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang

efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada

jangka panjang.

8. Ketepatan ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu

maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas

organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu

kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan

itu sendiri.
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Efektivitas dapat diukur dengan membandingkakan antara rencana awal

dan hasil yang didapat pada kenyataannya.  Apabila dalam pelaksanaan ada

kekeliruan atau ketidaktepatan yang menghasilkan target dan tujuan tidak

tercapai atau tidak sesuai dengan rencana awal, maka hal itu dikatakan

tidak efektif. Sedangkan Duncan dikutip Richard M. Steers (1985:53)

menggungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas.  Ia mengatakan

indikator efektivitas sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan

Guna mencapai tujuan, semua usaha yang dilakukan untuk mencapai

tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar

pencapaian tujuan akhir semakin baik, diperlukan tahapan-tahapan

proses. Baik proses bagian-bagiannya maupun proses periodesasinya.

Pencapaian tujuan memiliki 2 sub indikator yaitu: kurun waktu dan

sasaran sebagai target konkrit.

2. Integrasi

Integrasi adalah suatu pengukuran terhadap seberapa baik kemampuan

suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan

pengembangan konsensus atau kesepakatan bersama antara anggota-

anggota kelompok masyarakat mengenai nilai-nilai tertentu. Integrasi

sangat berkaitan dengan proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi

merupakan kemampuan organisasi untuk mengubah prossedur standar
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operasinya jika lingkungannya berubah. Organisasi yang baik adalah

organisasi yang dinamis, yang dapat berjalan sesuai dengan

perkembangan zaman. Adaptasi berkaitan dengan kesesuaian

pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.

Berdasarkan beberapa indikator ukuran efektivitas yang yang telah

dijelaskan di atas, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

indikator ukuran efektivitas yang diungkapkan oleh Duncan (Streers,

1984:53). Alasan peneliti menggunakan teori ini adalah karena indikator

yang ada sesuai dengan apa yang menjadi fokus dalam penelitian ini untuk

mengukur efektivitas dari Program P3KSS ini dibandingkan dengan teori

yang lainnya.

Indikator yang pertama yaitu pencapain tujuan Dalam penelitian ini

P3KSS dilaksanakan setiap 1 periode yaitu selama 5 bulan. Apabila dalam

kurun waktu 5 bulan masih ada kegiatan yang belum terselesaikan dan

juga ada sasaran yang belum tercapai atau gagal maka dapat dikatakan

tidak efektif. Indikator yang kedua yaitu integrasi. Dalam penelitian ini

ingin melihat bentuk sosialisasi dan juga komunikasi yang telah dilakukan.

Apakah sosialisai dan komunikasi dalam P3KSS di Kampung Onoharjo

tahun 2015 telah mampu membuat warga binaan tertarik dan antusias

dalam mengikuti setiap kegiatan yang ada. Bentuk sosialisasi yang

dilakukan adalah berupa ceramah dan dialog yang bertujuan untuk

mengetahui persoalan yang dihadapi warga binaan. Ketiga adalah
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indikator adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam penelitian ini yang

dimaksud dengan organisasi yaitu seluruh Dinas/Intansi yang terlibat

dalam P3KSS. Program ini diketuai oleh Badan Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung

Tengah. P3KKS harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan

kebutuhan lingkungan masyarakat Kampung Onoharjo. Program ini

bertujuan untuk mengubah mindset tentang kesetaraan gender dan

meningkatkan peran perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas

ekonomi keluarga dan membangun keluarga yang sehat sejahtera.

B. Konsep dan Teori Gender

1. Pengertian Gender

Gender dalam Webstr’s New Word Dictionary, diartikan sebagai perbedaan

yang tampak antara  laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan

tingkah laku, semantara itu dalam khazanah ilmu sosial, istilah gender

diperkenalkan untuk mengacu pada perbedaan-perbedaan antara laki-laki dan

perempuan tanpa konotasi yang bersifat biologis. Perbedaan laki-laki dan

perempan itu merupakan bentukan sosial, yakni perbedaan yang tetap muncul

meskipun tidak disebabkan oleh perbedaan biologis yang menyangkut jenis

kelamin (Rahardjo, 2002: 137).
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Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang

dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir anggapan

tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Bahwa gender

dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (memilih atau

memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan

peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara

keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi  dibedakan atau

dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam

berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (dalam Handayani, 2006 : 5).

Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran

perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender

telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang

tempat dimana manusia beraktifitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender

itu melekat pada cara  pandang masyarakat, sehingga masyarakat sering lupa

seakan–akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi

sebagaimana permanen dan abadinya ciri–ciri biologis yang dimiliki oleh

perempuan dan laki–laki.

Perbedaan gender sering menimbulkan ketidakadilan gender (gender

inequalities), terutama terhadap kaum perempuan baik dilingkungan rumah

tangga, pekerjaan, masyarakat, kultur, maupun negara. Ketidakadilan tersebut

termanifestasi dalam berbagai macam bentuk antara lain:
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a. Marginalisasi

Marginalisasi adalah proses peminggiran/penyingkiran terhadap suatu

kaum yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan pelemahan ekonomi

kaum tersebut. Marginalisasi terjadi karena barbagai hal, seperti

kebijakan pemerintah, keyakinan, agama, tradisi, kebiasaan, bahkan

karena asumsi ilmu pengetahuan sekalipun.

b. Subordinasi

Subordinasi merupakan penempatan kaum tertentu (perempuan) pada

posisi yang tidak penting. Subordinasi berawal dari anggapan yang

menyatakan bahwa perempuan adalah kaum yang irrasional atau

emosional sehingga kaum perempuan tidak cakap dalam memimpin.

c. Sterotipe

Sterotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap kaum tertentu. Akan

tetapi pada permasalahan gender, sterotipe lebih mengarah pada

pelabelan yang bersifat negatif terhadap perempuan. Hal ini terjadi

karena pemahaman yang seringkali keliru terhadap posisi perempuan.

d. Kekerasan (violence)

Kekerasan (violence) adalah serangan terhadap fisik maupun integritas

mental psikologi seseorang. Kekerasan karena gender disebut gender

related violance. Kekerasan tersebut terjadi karena disebabkan oleh

ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Bentuk-bentuk

kekerasan gender antara lain: pemerkosaan, serangan fisik dalam rumah

tangga, kekerasan dalam pelacuran dan pornografi, pemaksaan dalam
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sistem sterilisasi keluarga berencana serta pelecehan seksual (Fakih

dalam Dermatoto, 2009: 49).

e. Beban kerja ganda

Beban kerja ganda disebabkan oleh anggapan bahwa perempuan lebih

cocok mengurusi dan bertanggung jawab atas pekerjaan domestik

(menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangga, memasak, mencuci,

bahkan memelihara anak). Pekerjaan domestik dianggap tidak bernilai

dan lebih rendah bila dibandingkan dengan pekerjaan laki-laki karena

tidak produktif. Konsekuensi tersebut harus diterima oleh perempuan

yang bekerja disatu sisi harus mencari nafkah untuk memenuhi

kebutuhannya, disisi lain harus bertanggung jawab atas rumah tangganya.

Hal inilah yang menyebabkan bahwa bias gender menjadikan perempuan

menanggung beban kerja yang bersifat ganda (Fakih dalam Dermatoto,

2009: 49).

2. Teori Gender

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan turut mempengaruhi cara

berhubungan dan berinteraksi dalam masyarakat. Karena dalam masyarakat

berbagai akumulasi peran individu bertemu. Uraian teori gender berkenaan

dengan efek perbedaan biologis terhadap peran dan fungsi individu dalam

masyarakat.
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Menurut Umar pada garis besarnya teori gender dikelompokkan ke dalam dua

aliran, yaitu nature dan nurture. Bersumber dari dua aliran besar inilah teori-

teori gender dibangun. Dalam aliran nature bahwa perbedaan peran laki-laki

dan perempuan bersifat kodrati. Sedangkan aliran nurture menyatakan

bahwa, perbedaan relasi gender antara laki-laki dan perempuan tidak

ditentukan oleh faktor biologis melainkan oleh konstruksi masyarakat

(Remiswal, 2013:12).

a. Teori Nature

Menurut teori nature, perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat,

sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan

implikasi bahwa kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang

berbeda. Ada peran dan tugas yang bias dipertukarkan, tetapi ada yang tak

biasa dipertukarkan karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Lebih lanjut menurut Millet aliran nature melihat perbedaan peran antara

laki-laki dan perempuan disebabkan perbedaan biologis. Karena dari sisi

biologis laki-laki memiliki tubuh lebih kuat dan kekar. Perempuan

mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Masing-

masing peran tidak dapat dipertukarkan laki-laki (Remiswal, 2013: 12).

b. Teori nurture

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada

hakekatnya adalah bentukan masyrakat melalui konstruksi sosial budaya,

sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu

mengakibatkan peran kontribusi perempuan selalu tertinggal dan

terabaikan. Kontruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam
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perbedaan kelas. Millet menyatakan bahwa dalam aliran nurture peran

yang dikontruksi oleh budaya masih dapat dipertukarkan. seperti mencari

nafkah, menjadi pemimpin, menyelesaikan urusan domestik serta urusan

publik dan sebagainya, yang mana dapat dimainkan secara bergantian

antara laki-laki dan perempuan (Remiswal, 2013: 12).

C. Gender, Pembangunan dan Pemberdayaan

1. Gender dan Pembangunan

Konsep gender dan pembangunan (GAD) muncul setelah konsep WAD

dianggap kurang memadai berkenaan dengan perubahan nasib kaum

perempuan miskin. GAD merupakan satu-satunya pendekatan perempuan

dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan

semua kerja yang dilakukan perempuan (kerja produktif, reproduktif,

privat dan publik) dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah

pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga, pendekatan ini di

kenal sebagai pendekatan pemberdayaan.

GAD memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian

kemandirian dan kekuatan internal, dan sedikit banyak lebih menekankan

pada pembuatan undang-undang yang berkenaan dengan kesamaan antara

laki-laki dan perempuan ketimbang pemberdayaan perempuan itu sendiri

untuk berusaha mengubah dan mentransformasikan struktur yang sangat

bertentangan dengan mereka, seperti undang-undang perburuhan, kontrol

laki-laki atas tubuh dan hak reproduktif perempuan, undang-undang sipil,
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dan hak atas kekayaan. GAD tidak hanya terpaku pada perempuan saja

dalam usahanya melakukan kesetaraan serta berperan aktif dalam

pembangunan yang tanpa menghiraukan laki-laki namun dalam

pengimplementasiannya pendekatan ini memerlukan kaum laki-laki dalam

memperjuangkan kesetaraannya (Mosse, 2010: 209)

2. Konsep Pemberdayaan

Dewasa ini kata pemberdayaan mulai sering terdengar, dan saling

berkaitan dengan pembangunan. Selama ini pembangunan selalu identik

dengan pembangunan fisik semata, namun saat ini orientasi pembangunan

telah bergeser kepada rakyat. Masyarakat diberdayakan untuk menggali

segala potensi yang ada di dalam diri serta aktif berpatisipasi dalam segala

bentuk segi kehidupan demi keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Makmur mengungkapkan arti dari pemberdayaan sebagai suatu usaha

perubahan dalam mengatasi kegagalan individu atau manusia dalam

bidang keterampilan dan ilmu pengetahuan serta ketidakmampuan

manusia untuk berkembang karena adanya tekanan dari pihak tertentu.

Pemberdayaan merupakan usaha untuk menciptakan perubahan pada

lingkungan hidup manusia dengan menggunakan usaha dan kemampuan

diri sendiri. Pemberdayaan dapat dikatakan suatu kemampuan untuk lebih

berkembang dalam rangka memenuhi kebutuhan dan bisa juga sebagai

suatu kemampuan memanfaatkan sumberdaya atau kekuatan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri (Makmur 2011: 227-228)
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Menurut Sumodiningrat bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan

upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi

kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat

senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu

masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh

kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan (Mardikanto, 2013:52)

Selanjutnya menurut Suharto pemberdayaan adalah sebuah proses dan

tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam

masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah

kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau

hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat

yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik,

ekonomi (Suharto, 2014:59)

Program Terpadu P3KSS merupakan program yang berbentuk

pemberdayaan. Dalam kegiatan P3KSS terdapat kegiatan berupa

pembinaan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan potensi dan

kemampuan masyarakat serta menambah ilmu pengetahuan bagi warga

binaan. Dengan tujuan warga binaan yang telah mengikuti pembinaan dan

pelatihan dapat secara mandiri dan mampu memenuhi segala kebutuhan

hidup tanpa harus bergantung kepada orang lain. Dengan potensi dan
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kemampuan yang telah diperoleh saat meningkatkan kesejahteraan bagi

keluarga warga binaan.

Berbagai macam bentuk pemberdayaan dapat dipadukan dan saling

melengkapi guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal yang sering

kali menjadi masalah adalah bagaimana mensyinergikan berbagai macam

upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berbagai bidang dengan

melibatkan berbagai lembaga yang ada, baik itu lembaga pemerintah

maupun lembaga non pemerintah, ataupun mensyinergikan pemberdayaan

yang dilakukan berdasarkan bidang yang berbeda (Adi, 2008:79-80).

Gambar 1. Relasi antara Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan gambar di atas pemberdayaan harus saling memperhatikan

keterkaitan dengan pemberdayaan yang lain demi mencapai kesejahteraan

masyarakat. Sebagai contoh dalam Program P3KSS terdapat bentuk

pemberdayaan Ekonomi yang berupa Pemberdayaan UKM. Dalam

melakukan pemberdayaan ekonomi juga harus memperhatikan pemberdayaan

lingkungan agar tidak terjadi eksploitasi terhadap sumber daya yang akan

datang.

Pemberdayaan
ekonomiPemberdayaan

lingkungan
Pemberdayaan
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Sosial Budaya
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Di dalam pemberdayaan masyarakat terdapat pula pengembangan masyarakat

(Community Development). Pengembangan masyarakat menurut Raharjo

adalah proses dimana usaha-usaha orang-orang itu sendiri disatukan dengan

usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial, dan

kultural masyarakat, menyatukan masyarakat-masyarakat itu ke dalam

kehidupan bangsa, dan memungkinkan masyarakat itu menyumbangkan

secara penuh bagi kemajuan nasional (Mardikanto, 2013:75).

Subejo memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja

untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan

mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective action dan

networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan

kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. Dalam pengertian yang lebih

luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan

mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional

dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya

untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang (Mardikanto,

2013; 45)

Menurut Nasikun terkait dengan paradigma pembangunan yang baru tersebut

juga harus berprinsip bahwa pembangunan harus pertama-tama dan terutama

dilakukan atas inisiatif dan dorongan kepentingan-kepentingan masyarakat,

masyarakat harus diberi kesempatan untuk terlibat di dalam keseluruhan

proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunannya; termasuk pemilikan
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serta penguasaan aset infrastrukturnya sehingga distribusi keuntungan dan

manfaat keberhasilan suatu program pemberdayaan ditentukan oleh beberapa

komponen atau aspek kunci (Mardikanto, 2013; 48).

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah

program yang disusun sendiri oleh masyarakat, mampu menjawab kebutuhan

dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin dan kelompok yang

terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, sensitif terhadap

nilai-nilai budaya lokal, memperhatikan dampak lingkungan, tidak

menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat (instansi

pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, swasta dan pihak

lainnya).

3. Strategi Pemberdayaan

Ife (2014: 147) untuk mencapai pemberdayaan ada beberapa strategi yang

diusulkan, yaitu:

a. Kebijakan dan Perencanaan

Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dicapai dengan

mengembangkan atau mengubah struktur-struktur dan lembaga-lembaga

untuk mewujudkan akses yang lebih adil kepada sumber daya atau

berbagai layanan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan

masyarakat. Kebijakan-kebijakan aksi afirmatif atau diskriminasi positif

mengakui keberadaan kelompok-kelompok yang dirugikan dan berupaya
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untuk memperbaiki keadaan ini dengan mengubah aturan-aturan untuk

menguntungkan kelompok yang dirugikan.

b. Aksi Sosial dan Politik

Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik menekankan pentingnya

perjuangan dan perubahan politik dalam meningkatkan kekuasaan yang

efektif. Penerapan ini bergantung pada pemahaman tentang kekuasan

dalam proses politik. pendekatan aktivis berupaya untuk memungkinkan

masyarakat meningkatkan kekuasannya melalui sebentuk aksi langsung

atau dengan melengkapi mereka agar lebih efektif dalam arena politik.

c. Pendidikan dan Penyadartahuan

Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadartahuan menekankan

pentingnya suatu proses edukatif dalam melengkapi masyarakat untuk

meningkatkan keberdayaan masyarakat. Dengan memasukkan gagasan-

gagasan peningkatan kesadaran dengan cara membantu masyarakat dan

struktur opresi, memberikan masyarakat kosakata dan keterampilan untuk

bekerja menuju perubahan yang efektif.

4. Perubahan dari Bawah

Di dalam pengembangan masyarakat terdapat gagasan perubahan dari bawah.

Gagasan bahwa masyarakat harus mampu menetapkan kebutuhan mereka

sendiri dan bagaimana memenuhinya, bahwa masyarakat pada tingkat lokal

paling mengetahui apa yang mereka butuhkan dan bahwa masyarakat

seharusnya mengarahkan dirinya sendiri dan berswasembada adalah menarik,

dan hal itu konsisten dengan banyak literatur ekologis dan keadilan sosial.
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Oleh karena itu penting untuk mengkaji lebih rinci gagasan perubahan dari

bawah dan apa saja yang terlibat. Menurut Ife (2014: 242) sebagai berikut:

a. Menghargai Pengetahuan Lokal

Menghargai pengetahuan lokal adalah sebuah komponen esensial dari

setiap kerja pembangunan masyarakat. Jika kita ingin terlibat dalam

proses pengembangan masyarakat harus dikerjakan di atas dasar

pengetahuan lokal.

b. Mengahargai Kebudayaan Lokal

Agar upaya-upaya yang dilakukan dalam pengembangan masyarakat

dapat berhasil, pekerja sosial harus mampu mengakui dan bekerja

dalam lingkup kebudayaan lokal.

c. Menghargai sumber daya lokal

Dalam pengembangan masyarakat perlu menjelajahi kemungkinan-

kemungkinan mengembangkan dan menggunakan sumber daya lokal

mereka secara kreatif.

d. Menghargai Keterampilan Lokal

Pengetahuan keterampilan lokal dapat seringkali memadai karena

membumi pada pengalaman lokal.

e. Menghargai Proses Lokal

Proses-proses yang digunakan dalam pengembangan masyarakat tidak

perlu diimpor dari luar, karena mungkin terdapat proses-proses

masyarakat lokal yang dimengerti dan diterima dengan baik oleh

masyarakat lokal.
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Pengembangan masyarakat dalam praktik buttom-up gagasan-gagasan

tersebut sangatlah penting. Untuk mencapai pengembangan yang bersifat

buttom-up prosesnya tidak terlepas dari yang dimiliki masyarakat lokal.

Karena masyarakat itu sendiri yang paham dan mengerti apa yang mereka

inginkan dan yang paling paham mengenai apa yang mereka butuhkan. Di

Dalam pengembangan masyarakat harus selalu berupaya untuk

memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan membuat setiap orang dalam

masyarakat terlibat secara aktif dalam proses-proses dari kegiatan

masyarakat, serta untuk menciptakan kembali masa depan masyarakat dan

indivdu. Semakin banyak orang yang menjadi peserta aktif dan lengkap

partisipasinya, semakin ideal kepemilikan dan proses masyarakat serta

proses-proses inklusif yang akan diwujudkan. Parisipasi sangat penting untuk

perubahan dari bawah dan dalam mempertahankan fokus (Ife, 2014: 285).

5. Pengembangan Masyarakat yang Terpadu

Pengembangan masyarakat memiliki beberapa dimensi yang sangat penting.

Ife dalam bukunya yang berjudul Community Development (2014: 410)

menjelaskan 6 dimensi penting dalam pemberdayaan masyarakat. Ke-6

dimensi tersebut adalah:

1. Pengembangan sosial

2. Pengembangan ekonomi

3. Pengembangan politik

4. Pengembangan budaya

5. Pengembangan lingkungan
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6. Pengembangan personal/spritual

Pengembangan masyarakat tidak bisa dilaksanakan hanya dengan satu

dimensi saja. Apabila dilakukan pengembangan masyarakat sudah pasti akan

gagal. Pengembangan masyarakat tidak bisa hanya memusatkan pada satu

dimensi saja, karna akan terfokus pada satu hal dan akan mengabaikan

potensi dan kompleksitas kehidupan manusia.

Dalam situasi tertentu, tidak semua dimensi ini akan memiliki prioritas yang

setara. Masyarakat manapun akan mengembangkan keenam dimensi tersebut

untuk level-level yang berbeda, misalnya satu masyarakat mungkin memiliki

basis ekonomi yang kuat, partisipasi politik yang sehat dan identitas budaya

yang kuat tetapi pelayanan kemanusiaan kurang baik, lingkungan fisik yang

buruk, harga diri yang rendah dan tingkat persaingan tinggi. Dalam

masyarakat yang demikian, pengembangan lingkungan dan personal/spiritual

akan menjadi prioritas tertinggi dalam masyarakat. Namun, masyarakat lain

akan mencerminkan gambaran yang berbeda dan memerlukan prioritas yang

berbeda dalam proses pengembangan.

D. Konsep Program Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga

Sehat Sejahtera

Kegiatan P3KSS dilaksanakan berdasarkan keputusan Bupati Lampung

Tengah Nomor: 66/KPTS/LTD.5/2015 Tanggal 2 Januari 2015 tentang

Pembentukan Tim Pembina dan Penyelenggara Program Terpadu

Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS)
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Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015. Dan keputusan Bupati Lampung

Tengah Nomor: 46/KPTS/LTD.5/2015 tanggal 3 Februari 2015 tentang

Penetapan Lokasi dan Warga Binaan Program Terpadu Peningkatan Peran

Perempun Menuju Kelurga Sejahtera (P3KSS) Kabupaten Lampung Tengah

2015.

1. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga

Sehat Sejahtera (P3KSS) Kabupaten Lampung Tengah ini adalah:

a. Memberikan pemahaman kepada warga binaan tentang keadilan dan

kesetaraan gender, sebagai titik tolak peningkatan peran perempuan

dalam menuju keluarga yang sehat dan sejahtera.

b. Memberikan pemahaman kepada warga binaan tentang peningkatan

kualitas hidup keluarga, dengan meningkatkan kesejahteraan dan

kesehatan keluarga.

c. Memotivasi warga binaan untuk berperan aktif dalam berbagai

kegiatan yang dapat menjadi pendorong kesejahteraan keluarga.

d. Mengembangkan potensi warga, terutama dalam bidang wirausaha

rumah tangga sebagai salah satu cara meningkatkan pendapatan

warga.
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2. Target Kegiatan

Target kegiatan P3KSS (Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga

Sehat dan Sejahtera) ini adalah:

a. Berubahnya pola pikir masyarakat, khususnya warga binaan tentang

keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga.

b. Meningkatnya peran perempuan dalam rangka membangun keluarga

yang sehat dan sejahtera.

c. Berkembangnya wawasan kesehatan keluarga., wawasan wirausaha

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga.

d. Meningkatnya wawasan dan pemahaman berorganisasi, khususnya

dalam rangka peningkatan kualitas ekonomi keluarga, melalui usaha-

usaha kelompok, koperasi dan usaha peningkatan pendapatan

keluarga (UPPKS).

3. Metode Pembinaan P3KSS

Metode pembinaan Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (P3KSS) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015 adalah, antara

lain:

a. Pengelompokan

Warga binaan yang terdiri dari 100 (seratus) orang, dikelompokan

menjadi 10 kelompok berdasarkan potensi dan minat yang sama. Setiap

kelompok mendapatkan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan, serta

mendapatkan  pendampingan dalam berbagai kegiatan kelompok.
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b. Ceramah dan Dialog

Tim Pembina melakukan ceramah dan dialog dengan warga binaan

tentang berbagai persoalan berkaitan dengan peranan perempuan dalam

membangun kelaurga yang sehat sejahtera.

c. Pelatihan

Kelompok-kelompok warga binaan juga memperoleh pelatihan tentang

minat dan bakat dari masing-masing kelompok. Pelatihan tersebut

difokuskan pada pemampuan kewirausahaan dalam rangka

meningkatkan pendapatan keluarga.

d. Simulasi

Kelompok-kelompok warga binaan juga melakukan simulasi, terutama

dalam masalah yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender

dalam keluarga.

E. Tinjauan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang paling sering muncul dalam kehidupan

masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah yang sering terjadi pada negara-

negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan

keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.

Menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial dalam Suharto (2005

:133) definisi kemiskinan adalah suatu kondisi dimana adanya

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan minimum baik untuk

kebutuhan makanan maupun non makanan, atau yang disebut garis

kemiskinan. Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang dibutuhkan setiap
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individu untuk membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per

individu per hari maupun kebutuhan non makanan seperti perumahan,

kesehatan pendidikan, barang dan sebagainya.

Menurut Parsudi Suparlan kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat

hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada

sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan

yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Klasifikasi atau

penggolongan seseorang atau masysrakat itu dikatakan miskin, ditetapkan

dengan menggunakan tolok ukur yang umumnya dipakai adalah tingkat

pendapatan dan kebutuhan relatif (Hartomo, 2004:315).

1. Ciri-Ciri Kemiskinan

Menurut SMERU dalam Suharto (2005 : 132) menunjukkan bahwa

kemiskinan memiliki beberapa ciri sebagai berikut :

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar.

b. Ketidakmampuan dan ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup

lainnya.

c. Ketiadaan jaminan masa depan.

d. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun

massal.

e. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber

alam.

f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.



37

g. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan pekerjaan.

h. Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental.

i. Ketidakmampuan dan ketidak beruntungan.

2. Dimensi Kemiskinan

Dengan mengunakan perspektif yang lebih luas lagi David Cox membagi

kemiskinan ke dalam beberapa dimensi (Suharto, 2014:132):

a. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan

pemenang dan yang kalah. Pemenangan umumnya adalah adalah

negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali

semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang

merupakan prasyarat globalisasi.

b. Kemiskinan yang berkaitkan dengan pembangunan. Kemiskinan

subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan

perdesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dan dalam proses

pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang sebabkan

oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).

c. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-

anak, dan kelompok minoritas.

d. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-

kejadian lain atau faktor-faktor eksternal, dan tingginya jumlah

penduduk.
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F. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menjelaskan tentang efektivitas.

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu konsep ukuran

yang memberikan gambaran antara tujuan yang telah ditetapkan dalam

rencana awal dengan hasil yang dicapai. Adapun efektvitas dapat dilihat dari

masukan dan keluaran, artinya semakin tinggi target yang dicapai dari tujuan

awal, maka program semakin efektif.

P3KSS adalah program yang berlandaskan adanya isu kesetaraan gender.

Program ini berkaitan dengan pembangunan pemberdayaan perempuan yang

berdampak kepada pembangunan yang adil dan setara gender. Bentuk dari

program P3KSS ini adalah pemberdayaan yaitu proses yang dilakukan untuk

membuat masyarakat menjadi berdaya dan meningkatkan potensi serta

kemampuan yang dimiliki sehingga menjadi mandiri dan mampu untuk

membuat keputusan sendiri untuk mencapai kesejahteraan keluarga.

Pembinaan P3KSS ditujukan kepada 100 perempuan warga binaan dari

kampung yang tertinggal. Program P3KSS secara sederhana dapat dijelaskan

sebagai kegiatan dimana tim pembina yang terdiri dari berbagai

Dinas/Instansi turun langsung kelapangan dan bertemu serta mendengarkan

berbagai persoalan perempuan yang dihadapi oleh warga binaan. Kemudian

diadakan diskusi bersama-sama untuk mencari jalan keluar dan memotivasi

warga untuk meningkatkan peran perempuan dalam menuju keluarga yang

sehat dan sejahtera.
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Dalam pembangunan sering dibahas mengenai persamaan gender, fokus

utama dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan perempuan dalam

proses pembangunan. Kenyataannya, kaum perempuan seringkali

terdiskriminasi oleh kaum laki-laki. GAD merupakan satu-satunya

pendekatan dalam teori kesetaraan gender yang melihat semua aspek

kehidupan perempuan serta semua kerja yang dilakukan perempuan dan

hubungannya dengan pembangunan. Pendekatan ini dikenal dengan

pemberdayaan.

Efektivitas Program Terpadu P3KSS Kampung Onoharjo Kecamatan

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015  di ukur melalui

indikator efektivitas menurut Duncan (Streer 1984:53) mengungkapkan 3

indikator  untuk  mengukur efektivitas yaitu sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan

Guna mencapai tujuan, semua usaha yang dilakukan untuk mencapai

tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar

pencapaian tujuan akhir semakin baik, diperlukan tahapan-tahapan

proses. Baik proses bagian-bagiannya maupun proses periodesasinya.

Pencapaian tujuan memiliki 2 sub indikator yaitu: Kurun waktu dan

sasaran yang merupakan target konkrit.

2. Integrasi

Integrasi adalah suatu pengukuran terhadap seberapa baik kemampuan

suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan

pengembangan konsensus atau kesepakatan bersama antara anggota-
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anggota kelompok masyarakat mengenai nilai-nilai tertentu. Integrasi

sangat berkaitan dengan proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah pengukuran bagaimana sebuah organisasi mampu

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi

merupakan kemampuan organisasi untuk mengubah prossedur standar

operasinya jika lingkungannya berubah. Organisasi yang baik adalah

organisasi yang dinamis, yang dapat berjalan sesuai dengan

perkembangan zaman. Adaptasi berkaitan dengan kesesuaian

pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka akan terlihat efektvitas dari Program terpadu

P3KSS Kampung Onoharjo Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten

Lampung Tengah tahun 2015. Apabila pelaksanaannya memenuhi indikator

efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan, maka Program P3KSS Kampung

Onoharjo dapat dikatakan efektif. Apabila tidak memenuhi dari indikator

efektivitas tersebut maka dapat dikatakan tidak efektif. Untuk mengukur

efektivitas dari program P3KSS tersebut dilihat juga dari seberapa besar

pencapaian target dari program tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka

dapat disusun kerangka pikir sebagai berikut:
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Gambar 2. Kerangka Pikir

Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan
menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) Kampung

Onoharjo Kabupaten Terbanggi Besar Kabupaten
Lampung Tengah Tahun 2015

Indikator Efektivitas

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Target Program P3KSS
1. Berubahnya pola pikir masyarakat mengenai

keadila dan kesetaan gender
2. Meingkatnya peran perempuan dalam

membangun keluarga sehat sejahtera
3. Berkembangnya wawasan kesehatan keluarga
4. Meningkatnya kualitas ekonomi keluarga

Pemberdayaan Perempuan

Teori Gender dan
Pembangunan
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III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Menurut Taylor dan Bogdan (dalam Suyatno dan Sutinah, 2011: 166)

pengertian penelitian kualitatif adalah Penelitian yang menghasilkan data

deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang

dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif sangat sesuai

untuk diterapkan bila penelitian itu bertujuan untuk memahami makna yang

mendasari tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif sesuai bila penelitian

itu ingin mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks dari partisipan

(Suyanto dan Sutinah, 2011: 174). Sedangkan penelitian deskriptif adalah

penelitian untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang

berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Faisal, 2010:20).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan

Program Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera

(P3KSS) di Kampung Onoharjo Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten

Lampung Tengah, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif yang dideskriptifkan. Penggunaan metode kualitatif ini untuk
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memberkan rincian yag lebih kompleks, detail dan lengkap mengenai

fenomena-fenomena yang terjadi.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, sasaran atau fokus dari penelitian adalah

untuk memahami seberapa efektif pelaksanaan Program Peningkatan Peran

Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Desa Onoharjo Kecamatan

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan

indikator efektivitas yang dikemukakan Duncan ( Streers, 1985:141), sebagai

berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Merupakan keseluruhan upaya pencapaian Tujuan Program P3KSS

Kampung Onoharjo dengan menggunakan indikator pencapain tujuan

terdiri dari  kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.

Indikator pencapaian waktu dikatakan efektif apabila penyaluran bantuan

tidak melebihi batas waktu yang telah di tetapkan yaitu selama 5 bulan.

Sasaran atau target konkrit dalam penilitian ini adalah penyaluran

bantuan kepada warga binaan dan pencapain tujuan program P3KSS.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap kemampuan organisasi untuk

mengadakan sosialisasi komunikasi dan pengembangan konsesus.

Integrasi menyangkut proses sosialisasi Program  kegiatan P3KSS

Kampung Onoharjo tahun 2015 yaitu sosialiasi mengenai pembinaan dan

pelatihan terhadap warga binaan. Dalam upaya sosialisasi harus
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menggunakan komunikasi yang baik sehingga warga binaan dapat

menerima dan memahami apa yang disampaikan oleh pihak Petugas

P3KSS dan tercapainya konsensus atau kesepakatan bersama sehingga

program dapat berjalan dengan efektif.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan

lingkungannya. Dalam penelitian ini adalah kesesuaian P3KSS yang

bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan yan dilaksanakan

dengan keadaan dan kondisi di Kampung Onoharjo Kecamatan

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengan Tahun 2015.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian,

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi

dari objek yang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat.

Lokasi penelitian ini bertempat di Kampung Onoharjo Kecamatan Terbanggi

Besar Kabupaten Lampung Tengah. Alasan dipilihnya Kampung Onoharjo

yaitu karna Kampung Onoharjo merupakan kampung di Kecamatan

Terbanggi Besar yang dipilih untuk mendapatkan pembinaan dalam Program

P3KSS pada tahun 2015.
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D. Informan

Informan penelitian berisi tentang informasi mengenai informan penelitian,

keterkaitan antara informan dengan subjek penelitian, dan seberapa dalam

informan mengenali subjek penelitian dengan baik (Herdiansyah, 2012:55).

Informan dari penelitian di tentukan dengan menggunakan teknik purposive

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber

data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:300). Pertimbangan ini

adalah orang yang dianggap paling tahu tentang masalah yang akan diteliti.

Informan dari penelitian ini adalah:

1. Sukur Landri Waluyo, Kepala Kampung/Tim Pembina P3KSS

2. Nuraini, Sekretaris Kampung Onoharjo/ Kordinator Pelaksana P3KSS

3. Muhamad Nugroho S.Ag, Kasubid Kelembagaan Pengarustamaan

Gender/Tim Pembina P3KSS

4. Drh. Sinar Jaya S, M.Si, Kepala Seksi Kesehatan Hewan /Tim Pembina

P3KSS

5. Bambang Sukoco, SE, Kasi Pendanaan dan Pengedalian Usaha Tim

Pembina P3KSS

6. Gertiliya Kami, IRT

7. Sukesi, IRT

8. Kartinem, IRT

9. Muhklasi, Kepala Dusun 4

10. Lulut Purwaningati, Ketua Pokja 1
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E. Jenis Data

Terdapat dua jenis data yang digunakan pada Penelitian ini, yakni sebagai

Berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara

langsung dari sumber asli (Sangadji ,2010:171). Data primer dari

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari informan berupa wawancara

langsung kepada pelaksana program P3KSS , tokoh masyarakat Kampung

Onoharjo dan warga binaan Program P3KSS Kampung Onoharjo.

2. Data Sekunder

Data sekunder umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi

kebutuhan penelitian tertentu (Sangadji, 2010:172). Data sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-yang berkaitan

dengan program P3KSS.

F. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang relevan, maka data yang didapat dilapangan

harus dikumpulkan dengan teknik tertentu yang disebut dengan teknik

pengumpulan data. Dalam upaya pengumpulan data dalam penelitian ini

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:



47

1. Wawancara, wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui Proses

tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang

dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang

diwawancarai (Fathoni, 2011:105).

2. Teknik dokumentasi, studi dokumentasi adalah salah satu metode

pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis

dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain

tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara untuk

mendapatkan gambaran dari sudut subjek melalui suatu media tertulis

dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang

bersangkutan (Herdiansyah, 2012:143)

G. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut

disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan di kerjakan (Suyanto dan

Sutinah, 2011:56). Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Editing, yaitu teknik pengolahan data dengan cara meneliti kembali data

yang telah diperoleh dari lapangan, baik yang diperoleh melalui

wawancara dan studi kepustakaan, guna menghindari kekeliruan dan

kesalahan. Editing dalam penelitian ini digunakan pada penyajian hasil

wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan

menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dimengerti.

b. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil

penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan
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jawaban yang diperoleh dengan data penelitian lainnya. Intepretasi yang

dilakukan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah dengan membuat

pembahasan hasil penelitian mengenai Efektivitas Pelaksaan Program

Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera

yang dikaitkan dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden

atau sumber data lain terkumpul. Selain itu analisis data dapat dilakukan

pengujian guna mengetahui apakah pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau

tidak. Beberapa teknik analisis data menuntut uji persyaratan analisis.

Merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang

relevan untuk digunakan dalam penelitian (Noor, 2011: 163 ).

Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan harian dan bahan-bahan lain

sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2013:88). Analisis data dilakukan

dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun

kedalam pola memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan yang

dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dilakukan sepanjang

penelitian dan dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir

penelitian. Analisis data dilakukan dengan cara sebagai berikut :
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1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang

mengacu dari catatan-catatan dilapangan. Reduksi data merupakan suatu

bentuk analisis data yang menajamkan, menggolongkan mengarahkan

membuang yang tidak perlu dan mengkordinasikan dengan cara

sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan

diverifikasi. Memilih data atas tingkat relevansi dan kaitannya dengan

setiap kelompok kedua dengan menyusun data dalam satuan yang sejenis

(Sugiyono, 2013:92).

Reduksi data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah analisa

yang mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang

tidak perlu dan mengorganisasikan data mengenai Efektivitas

Pelaksanaan Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan Menuju

Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) dengan cara sedemikian rupa

sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Menampilkan Data

Merupakan suatu usaha untuk menampilkan informasi yang tersusun

dalam pola sehingga mudah dipahami. Penyajian data yang digunakan

adalah dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Dengan

menampilkan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang
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terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya (Sugiyono, 2013:95). Dalam

peneitian ini penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks naratif

yag disertai badan dan tabel yang isinya berkaitan dengan penelitian ini.

3. Mengambil Kesimpulan

Terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dalam tahan

kesimpulan/verifikasi. Pertama, menguraikan sub kategori tema. Kedua,

menjelaskan hasil temuan penelitian dengan menjawab pertanyaan

penelitian. Ketiga, membuat kesimpulan dari temuan yang diajukan

(Herdiansyah, 2012:143).

Tahap pengambilan keputusan dalam penelitian ini diawali dengan

menguraikan sub kategori tema. Tema dalam penelitian ini adalah

mengenai efektivitas pemberdayaan perempuan. Dalam penelitian ini

peneliti menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas

pemberdayaan perempuan di Kampung Onoharjo. Pemberdayaan

perempuan di kampung Onoharjo dilakukan dengan melaksankan

program P3KSS. Tahap kedua, peneliti menjelaskan hasil temuan

penelitian yang didasarkan pada 3 indikator efektivitas, yaitu pencapaian

tujuan, integrasi dan adaptasi. Tahap terakhir adalah membuat

kesimpulan berdasarkan hasil temuan yang didapat.
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IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Kampung Onoharjo

Kampung Onoharjo adalah sebuah Kampung Transmigrasi dari Pulau Jawa

yang terdiri dari 225 kepala keluarga, berdiri pada tahun 1962 yang dipimpin

oleh seorang lurah yang bernama Raden Ahmat. Pada waktu itu Kampung

Onoharjo termasuk kedalam wilayah Kecamatan Seputih Timur, yang

sekarang bernama Seputih Mataram dengan luas wilayah 874 Ha. Sejak

berdirinya Kampung Onoharjo di Kecamatan Seputih Mataram, wilayah

kampung dibagi menjadi 5 (lima) dusun, yang masing-masing dusun

dipimpin oleh seorang bayan atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan

kepala dusun.

Warga transmigrasi tersebut terdiri dari 10 rombongan dari Pulau Jawa yang

pembagiannya sebagai berikut:

- Dusun 1 rombongan dari Daerah Kediri dan Jember

- Dusun 2 rombongan dari Daerah Semarang dan Banyumas

- Dusun 3 rombongan dari Daerah Madiun dan Yogyakarta

- Dusun 4 rombongan dari Daerah Pekalongan dan Cirebon

- Dusun 5 rombongan dari Daerah Bandung, Kedu dan Solo
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Pada tahun 1972 karena perluasan wilayah, Pemerintah Seputih Mataram

memindahkan kedudukan kampung Onoharjo ke Kecamatan Terbanggi

Besar. Mata pencaharian pokok masyarakat Kampung Onoharjo sebagai

besarnya adalah sebagai Petani. Kampung Onoharjo memiliki batas-batas

wilayah sebagai berikut:

- Batas Utara: Kampung Fajar Mataram

- Batas Selatan: Kampung Nambahdadi

- Batas Timur: Sungai Way Seputih

- Batas Barat: Kecamatan Terbanggi Besar.

Pejabat-pejabat yang pernah menjadi Kepala Kampung Onoharjo dari tahun

1962 sampai sekarang adalah sebagai berikut:

1. Raden Ahmat Tahun 1962 s/d 1967 : Definitif

2. Puseran Tahun 1967 s/d 1968 : Plt

3. Wiyoto Tahun 1968 s/d 1970 : Plt

4. Sumo Bandiyo Tahun 1971 s/d 1973 : Pjs

5. Tawar Saringun Tahun 1974 s/d 1982 : Definitif

6. Suharno S. Tahun 1982 s/d 1989 : Definitif

7. Rusdi Tahun 1989 s/d 1990 : Pjs

8. Wasidi Tahun 1990 s/d 1998 : Definitif

9. Rusdi Tahun 1998 s/d 1999 : Pjs

10. Wasidi Tahun 2000 s/d 2001 : Definitif

11. Nur’aini Tahun 2001 s/d 2004 : Pjs

12. Suparyono Tahun 2004 s/d 2009 : Definitif

13. Drs. Akhmad Fadli,MM Nop 2008 s/d Feb 2009 : Plt
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14. Suparyono Tahun 2009 s/d 2015 : Definitif

15. Sukur Landri Waluyo Tahun 2015 s/d sekarang :

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kampung Onoharjo

N
o

Dusun RT KK Lahir Mati Pindah Datang JML
Penduduk

Total

L P L P L P L P L P
1 Eko

Harjo
1 247 1 - - - - - - - 423 418 841

2 Dwi
Harjo

2 258 - - - - - - - - 444 402 846

3 Tri
Harjo

3 222 - 1 - - - - - - 384 383 767

4 Catur
Harjo

4 218 1 - - - - - - - 392 345 737

5 Ponco
Harjo

5 209 - - - 1 - - - - 378 330 708

1154 2 1 - 1 - - - - 2021 1878 3899
Sumber: Kampung Onoharjo

Tabel 1 menunjukan jumlah penduduk Kampung Onoharjo dengan 1154 KK

dengan jumlah total penduduk laki-laki sebanyak 2021 orang dan jumlah total

penduduk perempuan sebanyak 1878 orang. Dusun Eko Harjo dengan Jumlah 247

KK dengan jumlah penduduk laki sebanyak 423 dan jumlah penduduk perempuan

418 total jumlah penduduk dusun Eko Harjo sebanyak 841 orang. Dusun Dwi

Harjo dengan jumlah 258 KK dengan total jumlah penduduk sebanyak 846 orang,

jumlah penduduk laki-laki sebanyak 444 dan jumlah penduduk perempuan

sebanyak 402. Dusun Tri Harjo dengan jumlah 222 KK jumlah total penduduk

sebanyak 767 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 384 dan jumlah

penduduk perempuan sebanyak 383. Dusun Catur Harjo dengan jumlah KK

sebanyak 218 jumlah total penduduk sebanyak 737 dengan jumlah penduduk laki-

laki sebanyak 392 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 345. Dusun Ponco
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Harjo dihuni sebanyak 209 KK dengan jumlah total penduduk sebanyak 708

dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 378 dan jumlah penduduk perempuan

sebanyak 330.

B. Gambaran Umum Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah

1. Visi dan Misi

a. Filosofi

- Setiap orang berharap mencapai kesejahteraan, dan kesejahteraan

dapat dicapai secara bertahap dan berencana.

- Kesenjangan Gender merupakan kontruksi sosial yang sama sekali

tidak resisten akan rekontruksi.

b. Visi

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah , Visi pembangunan yang

ingin diwujudkan adalah: “Mewujudkan Masyarakat Lampung Tengah

yang Sejahtera, Aman, Berkualitas dan Berkeadilan melalui

Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis Agribinis sesuai Potensi

Sumber Daya dan Keragaman Sosial Budaya secara Berkelanjutan”.
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Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Lampung Tengah sebagai salah satu instansi Satuan

Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung

Tengah yang menjadi pelaksana dalam pengemban tugas untuk

mewujudkan visi di atas memformulasikan 2 (dua) filosofi tugas pokok

dan fungsinya dalam visi senafas dengan Kabupaten Lampung Tengah.

Visi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah adalah: “ Mewujudkan

Masyarakat Lampung Tengah Ikut KB yang Sejahtera, Berkeadilan, dan

Berkesetaraan Gender Melalui Pengarusutamaan, Peningkatan Kualitas

Hidup Perempuan dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan

Anak”.

c. Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan Visi Badan Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung

Tengah, maka diimplementasikan dalam bentuk misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan menumbuh kembangkan potensi pengarusutamaan

gender (PUG), Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) dan

Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.

2. Meningkatkan Pembinaan kegiatan yang mengarah pada

Pengarusutamaan Gender, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan

Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.
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3. Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera.

2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

1. Tercapainya Pertumbuhan Penduduk yang mengarah kepada penduduk

tumbuh seimbang (PTS)

2. Terbentuknya keluarga dengan jumlah anak ideal yang sehat,

berpendidikan, sejahtera, dan mandiri.

3. Terintegrasinya kepentingan gender dalam prioritas pembangunan

secara berkelanjutan, guna mewujudkan masyarakat yang berkeadilan

gender, terwujudnya kerjasama dan jejaring kerja dalam meningkatan

Keadilan dan Kesetaraan Gender, Kualitas Hidup Perempuan.

4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan kepedulia

dalam memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan Perempuan

dan Kesejahteraan Anak, dengan menumbuhkan kontruksi sosial yang

dapat menghindarkan adanya penistaan, pelecehan serta pelanggaran

hukum atas perempuan dan anak, baik dalam keluarga maupun di

tengah masyarakat.

b. Sasaran

1. Keluarga Berencana

a) Program Keluarga Berencana

b) Kesehatan Reproduksi Remaja

c) Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
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d) Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

2. Pemberdayaan Perempuan

a) Kualitas Hidup Perempuan

b) Pengarusutamaan Gender

c) Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Anak

d) Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

3. Kebijakan Prioritas Tahun 2015

a. Keluarga Berencana

i. Menengendalikan tingkat kelahiran penduduk

ii. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja

iii. Memperkuat kelembagaan dan jejaring KB

iv. Mengebangkan dan memantapkan ketahanan keluarga

v. Mengembangkan dan memantapkan pemberdayaan keluarga

vi. Penguatan kualitas pengelolan data informasi keluarga

b. Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Kebijakan Praktis

i. Penyelenggaraan pelatihan yang berkaitan dengan

pengarusutamaan gender, peningkatan kesejahteraan dan

perlindungan anak.

ii. Membentuk wadah, melatih dan mengadvokasi focal point (kader)

dan kelompok kerja dan PUG, PKHP, dan PKPA.
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2. Kebijakan Strategis

i. Menyusun data terpilih gender, data statistik gender, dan data

profil anak secara periodik berkelanjutan.

ii. Membentuk Unit Pelayanan Terpadu-Perempuan Korban Tindak

Kekerasan (UPT-PKTK)

iii. Membentuk komisi perlindungan anak

C. Gambaran Umum Program Terpadu Peningkatan Peran Perempuan

Menuju Keluarga Sehat Sejahtera

1. Latar Belakang

Secara nasional, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah

Nasional (RPJMN) 2009-2015 disebutkan bahwa salah satu dari lima

sasaran pokok yang berkaitan dengan agenda mewujudkan Indonesia yang

adil dan demokratis adalah terjaminnya keadilan dan kesetaraan gender

dalam berbagai bidang pembangunan yang tercermin dalam berbagai

peraturan perundang-undangan, program pembangunan, dan kebijakan

publik. Dalam kaitan ini Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak yang mempunyai kapasitas fungsi dalam

perumusan berbagai kebijakan yang responsif gender, telah menetapkan

prioritas sasaran kepada peningkatan kualitas kehidupan dan peran

perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Agenda dan

prioritas di atas ternyata masih sulit diwujudkan, terutama tatkala adanya
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kenyataan yang menunjukkan masih banyak permasalahan yang dihadapi

perempuan dan anak.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dicermati dari analisis-analisis

terhadap kondisi dan posisi perempuan yang relatif tertinggal dibanding

laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Di bidang pendidikan,

keterbatasan kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan

untuk meningkatkan posisi tawar menuju kesetaraan gender menuntut

perjuangan yang lebih serius.

Ketimpangan atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam

hal akses, kontrol, partisipasi dan manfaat menjadi sangat bermasalah

ketika dikaitkan dengan pembagian kerja atas gender, yaitu pembagian

kerja yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya yang menganggap

bahwa perempuan cocok untuk jenis pekerjaan tertentu, demikian juga

laki-laki. Karena perempuan menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui,

maka pekerjaan-pekerjaan terkait dengan pemeliharaan anak dianggap

cocok untuk perempuan sementara pekerjaan mencari nafkah dianggap

cocok untuk laki-laki meskipun sekarang sudah banyak perempuan yang

bekerja mencari nafkah. Selain itu, pembagian kerja atas gender juga

disebabkan karena adanya pelabelan gender (gender stereotyping) yaitu

pemberian atribut-atribut tertentu pada masing-masing kategori gender

yang pada umumnya merugikan. Sebagai contoh perempuan itu cengeng,

emosional, lemah, tidak mandiri, tidak stabil, submisif, sebaliknya laki-
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laki mandiri, tegas, kasar, agresif, dominan, kejam, dan sebagainya.  Peran

pencarian nafkah (produktif) cocok untuk laki-laki; peran reproduktif

cocok untuk perempuan dan peran sosial dapat dilakukan laki-laki dan

perempuan meskipun kecenderungannya laki-laki yang dominan karena

aktivitas sosial dilakukan di luar rumah tangga.

Ketimpangan dalam pembagian kerja atas gender mengakibatkan

munculnya banyak ketidakadilan gender yang terwujud dalam bentuk

marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi) perempuan, subordinasi

perempuan atas laki-laki, stereotype gender, kekerasan terhadap

perempuan, beban kerja ganda pada perempuan. Ketimpangan gender

dalam pembagian kerja juga mengakibatkan terjadinya diskriminasi

gender, yaitu perlakuan yang tidak menyenangkan yang pada umumnya

dialami perempuan karena anggapan bahwa perempuan lemah, tidak

rasional, dan sebagainya sehingga ada status dan peran tertentu yang

ditutup atau dibatasi untuk perempuan.

Program Pembinaan P3KSS (Peningkatan Peran Perempuan menuju

Keluarga Sehat dan Sejahtera), adalah bagian integral dari program

pemerintah berkaitan dengan pembangunan pemberdayaan perempuan

yang berdampak pada pembangunan yang adil dan setara gender.
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Pembinaan P3KSS (Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat

dan Sejahtera) ini ditujukan kepada 100 (seratus) perempuan warga binaan

yang berasal dari Kampung Tertinggal. 100 perempuan warga binaan

tersebut ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati. Disamping itu, P3KSS

(Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera),

secara sederhana dapat dijelaskan sebagai kegiatan dimana Tim Pembina

yang terdiri dari berbagai Dinas/Instansi, turun langsung bertemu dan

mendengarkan berbagai persoalan perempuan warga binaan, bersama-

sama mencari jalan keluar dan memotivasi warga untuk meningkatkan

peran perempuan dalam menuju keluarga yang sehat dan sejahtera.

2. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan P3KSS ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati

Lampung Tengah Nomor: 66/KPTS/LTD.5/2015 tanggal 23 Januari 2015

tentang Pembentukan Tim Pembina dan Penyelenggara Program Terpadu

Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera

(P3KSS) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015; dan Keputusan Bupati

Lampung Tengah Nomor: 46/KPTS/LTD.5/2015 tanggal 13 Januari 2015

tentang Penetapan Lokasi dan Warga Binaan Program Terpadu

Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera

(P3KSS) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015.
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3. Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan kegiatan Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga

Sehat dan Sejahtera (P3KSS) Kabupaten Lampung Tengah  ini adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada warga binaan tentang keadilan dan

kesetaraan gender, sebagai titik tolak peningkatan peran perempuan

dalam menuju keluarga yang sehat dan sejahtera;

2. Memberikan pemahaman kepada warga binaan tentang peningkatan

kualitas hidup keluarga, dengan meningkatkan kesejahteraan dan

kesehatan keluarga;

3. Memotivasi warga binaan untuk berperan aktif dalam berbagai

kegiatan yang dapat menjadi pendorong kesejahteraan keluarga;

4. Mengembangkan potensi warga, terutama dalam bidang wirausaha

rumah tangga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan

keluarga;

4. Target Kegiatan

Target kegiatan P3KSS (Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga

Sehat dan Sejahtera) ini adalah:

1. Berubahnya pola pikir masyarakat, khususnya warga binaan tentang

keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga;

2. Meningkatnya peranan perempuan dalam rangka membangun keluarga

yang sehat dan sejahtera;
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3. Berkembangnya wawasan kesehatan keluarga, wawasan wirausaha

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga;

4. Meningkatnya wawasan dan pemahaman berorganisasi, khususnya

dalam rangka peningkatan kualitas ekonomi keluarga, melalui usaha-

uasaha kelompok, koperasi dan usaha peningkatan pendapatan

keluarga (UPPKS).

5. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Onoharjo Kecamatan Terbanggi

Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Pembinaan dilaksanakan sejak bulan

Januari sampai dengan Mei 2015.

6. Metode Pembinaan P3KSS

Metode pembinaan Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluarga Sehat

dan Sejahtera (P3KSS) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015, antara

lain:

1. Pengelompokan

Warga binaan yang terdiri dari 100 (seratus) orang, dikelompokkan

menjadi 10 kelompok berdasarkan potensi dan minat yang sama.

Setiap kelompok mendapatkan pembinaan secara rutin dan kontinyu,

serta mendapatkan pendampingan dalam berbagai kegiatan kelompok;
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2. Ceramah dan Dialog

Tim Pembina melakukan ceramah dan dialog dengan warga binaan

tentang berbagai persoalan berkaitan dengan peranan perempuan

dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera;

3. Pelatihan

Kelompok-kelompok warga binaan juga memperoleh pelatihan tentang

minat dan bakat dari masing-masing kelompok. Pelatihan tersebut

difokuskan pada pemampuan kewirausahaan dalam rangka

meningkatkan pendapatan keluarga;

4. Simulasi

Kelompok-kelompok warga binaan juga melakukan simulasi, terutama

dalam masalah yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender

dalam keluarga;

5. Kunjungan

Tim pembina melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga, dan

secara langsung memberikan masukan dan saran berkaitan dengan

kesehatan lingkungan, pemanfaatan pekarangan dan tata laksana

rumah tangga.
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VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan program terpadu Peningkatan Peran

Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Kampung Onoharjo Kecamatan

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015 dapat diambil

simpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat mengenai gender di Kampung Onoharjo sudah baik.

Dalam kehidupan masyarakat sudah tidak ada lagi diskriminasi kepada

perempuan. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki baik

dalam bidang pendidikan maupun dalam urusan bekerja. Tetapi masih ada

keyakinan tentang perbedaan peran perempun dan laki-laki pada lingkup

domestik dan publik.

2. Efektivitas pemberdayaan sebagian besar sudah tercapai, namun ada

beberapa hal yang belum. Pada aspek partisipasi, pada pelaksanaan

program P3KSS di Kampung Onoharjo tingkat partisipasi warga binaan

tinggi. Warga sangat antusias dan selalu hadir dalam setiap kegiatan yang

dilaksananakan. Dalam hal pendistribusian bantuan kurang melibatkan

partsipasi warga binaan, karena semua yang menentukan pembagian

bantuan adalah pihak P3KSS, sedangkan warga hanya bisa menerima

apapun yang mereka dapatkan. Pada Aspek Kemandirian pelatihan dan
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pembinaan serta pemberian bantuan kepada warga binaan  berguna untuk

meningkatkan perekonomian keluarga. Saat ini warga binaan sudah

mendapat penghasilan tambahan untuk keluarga. Pada proses sosialisasi

yang dilakukan oleh pihak P3KSS belum mampu meningkatkan

pemahaman warga binaan mengenai program P3KSS, sehingga beberapa

usaha yang didirikan tidak mampu bertahan saat program ini selesai. Pada

aspek keberlanjutan, Tim P3KSS masih melakukan monitoring dan

evaluasi untuk memantau perkembangan warga binaan. Beberapa usaha

tidak dapat berlanjut, karena anggota kesulitan dalam memperoleh bahan

baku, modal tidak berlanjut, dan minimnya sumber daya manusia yang

dapat menjalankan program. Sejak awal program warga tidak dilibatkan

dalam perencanaan sehingga program tidak sesuai dengan potensi,

sehingga menjadi kendala keberlanjutan program.

3. Pada lingkup pemberdayaan masyarakat, kelemahan program adalah

belum dilibatkannya masyarakat dalam perumusan, perencanaan dan

disain metode kegiatan. Hal ini menyebabkan terdapat kegiatan yang

belum sesuai kebutuhan. Kondisi demikian menyebabkan tujuan

kemandirian dan keberlanjutan tidak tercapai. Pemerintah dalam hal ini,

baru efektif pada pendekatan kesejahteraan belum pada pemberdayaan.



116

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian mengenai pelaksanan

program terpadu P3KSS diataranya sebagai berikut:

1. Bagi pihak pelaksana P3KSS sebaiknya dalam pemberian bantuan dan

pelatihan serta pembinaan untuk warga binaan di Kampung Onoharjo

lebih disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada. Warga kampung

Onoharjo mayoritas penduduknya bermatapencahrian di bidang pertanian

sebaiknya bantuan ataupun pelatihan serta pembinaan lebih difokuskan

pada teknik untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian.

2. Sebaiknya dalam melakukan sosialisasi lebih menggunakan metode yang

interaktif agar warga binaan tidak bosan dan lebih memperhatikan apa

yang disampikan pada saat sosialisasi berlangsung. Sebaiknya waktu dari

sosiliasi di perpanjang sehingga warga dapat benar-benar memahami

maksud dan tujuan dari program P3KSS.

3. Dalam pembentukan kelompok dan pembagian bantuan sebaiknya

membuka kesempatan kepada warga binaan untuk menyalurkan pendapat

dengan diadakanya negoisas mengenai kegiatan dan bantuan apa yang

benar-benar menjadi kebutuhan meraka. Sehingga semua kegiatan dan

bantuan yang diberikan benar-benar yang diinginkan dan dibutuhkan oleh

warga binaan.
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