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ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION OF GENDER MAINSTREAMING IN
NATIONAL COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM  RURAL

SELF (Research in Rural Braja Sakti Way Jepara District of East Lampung
Regency in 2013 )

BY

ANJAS ASMARA

PNPM has a role and responsibility to promote the welfare and employment of
the poor in rural areas by encouraging the independence in decision-making and
management of the construction, as well as the fulfillment also gender equality
and justice, because men and women have equality in each stage of the
development. Therefore, the Government of Lampung Province itself has shown
seriousness in gender mainstreaming (PUG) field development it is realized
through the Lampung Provincial Regulation No. 10 Year 2011 on mainstreaming
Gender in Local Development. The regulation shows the seriousness of the
government in response to gender inequality has become a common problem in
Indonesia. Such regulations are PUG support for policy implementation in the
process of implementation of PNPM as a reference in poverty alleviation.

In this research using the theory of public policy implementation belongs to Van
Metter Van Horn using six indicators, namely: the measure and policy objectives,
resources, characteristics of the executing agency, the attitude of the
implementers, communication and environment (economic, social, political
exclusion). This research is a descriptive study with qualitative approach. The
data collection was conducted by interview, documentation and observation
studies. This research was conducted in the District of East Lampung Regency
Way Jepara. This research found several problems among which the problem is
inadequate human resources capabilities, unallocated budget significantly,
communication between implementers who walked less well and is also
influenced by environmental factors social and economic.

The conclusion from this research is that the implementation of gender
responsive policies PNPM Mandiri in district Way Jepara east Lampung regency
has not fully maximized and the need to reform. This is evident from the many



obstacles that occur in the implementation, the need for improvement of the
budget, the socialization of policies, as well as increasing the capability of human
resources into implementing agencies, so that the policy can be achieved and in
accordance with its intended purpose.

Keywords: Implementation, National Community Empowerment Program Rural
Self, Gender.



ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
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MANDIRI PERDESAAN (PNPM MP)

(Studi Pada Desa Braja Sakti  Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2013)

OLEH

ANJAS ASMARA

PNPM mempunyai peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan
dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong
kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, serta
terpenuhinya juga kesetaraan dan keadilan gender, karena laki-laki dan
perempuan mempunyai kesetaraan dalam disetiap tahap pembangunan tersebut.
Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah menunjukkan
keseriusan dalam Pengarustamaan Gender (PUG) bidang pembangunan hal ini
diwujudkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 10 Tahun 2011
tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Peraturan tersebut
menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam menanggapi ketimpangan
gender yang telah menjadi masalah umum di Indonesia. Peraturan-peraturan
tersebut merupakan dukungan terhadap implementasi kebijakan PUG dalam
proses pelaksanaan PNPM sebagai acuan dalam pengentasan kemiskinan.

Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik milik Van
Metter Van Horn dengan menggunakan 6 indikator yaitu : ukuran dan tujuan
kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana,
komunikasi dan lingkungan (ekonomi, sosial, poitik). Jenis penelitian ini adalah
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Penelitian ini dilakukan di
Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Pada penelitian ini
ditemukan beberapa kendala diantaranya yaitu masalah sumberdaya manusia
yang kurang memadai kapabilitasnya, anggaran yang tidak teralokasi secara
signifikan, komunikasi antar pelaksana yang berjalan kurang baik serta
dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan sosial dan ekonomi.



Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan PNPM
Mandiri berwawasan gender di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung
timur belum sepenuhnya maksimal dan perlu dilakukan pembenahan. Hal ini
terlihat dari masih banyak kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya untuk itu,
perlu adanya perbaikan dari anggaran, sosialisasi mengenai kebijakan, serta
peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia yang menjadi agen pelaksana, agar
kebijakan tersebut dapat tercapai dan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan.

Kata kunci : Implementasi, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan , Gender.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang menghadapi berbagai

masalah kependudukan, salah satunya yaitu kemiskinan. Masalah kemiskinan

sudah menjadi fenomena kehidupan masyarakat yang masih sulit

diselesaikan, dengan kata lain telah mengakar luas dalam sistem sosial

masyarakat Indonesia. Negara Indonesia memiliki banyak persoalan

kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan masalah yang

kompleks sehingga penanggulangannya memerlukan partisipasi berbagai

pihak secara bersama dan terkoordinasi untuk meningkatkan efektivitas

penanggulangan kemiskinan, selain itu perlu menggunakan penyelesaian

yang besifat pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus menyatukan

aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dukungan dan

pendayagunaan. (https://www.academia.edu diakses tanggal 30 agustus

2014)

Terkait dengan hal itu, kemiskinan sebagai suatu potret permasalahan global

merupakan problem yang harus segera dituntaskan, baik oleh pemerintah

sebagai pemegang kebijakan atau pihak-pihak lain yang memiliki andil dalam

pengentasan kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Indonesia

pada tahun 2013 berdasarkan data Badan Pusat Statistik mencapai angka
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28,07 juta jiwa atau sebesar 11,37% penduduk Indonesia, selain itu jumlah

penduduk miskin di daerah perkotaan sebesar 10, 33 juta orang pada Maret

2013, sementara di daerah perdesaan sebesar 17,74 juta orang pada Maret

2013, itu artinya sebagian besar jumlah penduduk miskin masih berada di

daerah perdesaan. (http://www.bps.co.id// diakses pada tanggal 5 Maret

2014).

Menurut data BPS tahun 2010, yang menyebutkan jumlah penduduk

perempuan di Indonesia sebanyak 118.010.413 orang atau 49,66 persen.

Sedangkan penduduk laki-laki mencapai 119.630.913 jiwa atau 50,34 persen.

Meski jumlahnya hampir setara, saat ini masih ada kesenjangan gender dan

kurang terpenuhinya hak-hak bagi perempuan. Jika dicermati, kemiskinan

yang menimpa perempuan Indonesia terjadi karena berbagai faktor,

diantaranya yaitu angka buta aksara perempuan sebesar 12,28%, sedangkan

laki-laki 5,84%, dalam bidang kesehatan, status gizi perempuan masih

merupakan masalah utama, angka kematian ibu (AKI) juga masih sangat

tinggi, yaitu sebesar 248 per 100.000 kelahiran hidup, di bidang ekonomi,

tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki jauh lebih tinggi (86,5%)

daripada perempuan (50,2%). (http://www.bps.co.id// diakses pada tanggal 19

juli 2014). Perempuan dalam hal ini tidak terwakili hak-haknya secara

sebanding dengan laki-laki. Proyek-proyek pembangunan yang diperuntukan

bagi perempuan, justru menjadikan perempuan semakin termarginalkan.

Perempuan hanya sebagai objek, bukan pelaku pembangunan. Padahal hasil

pembangunan akan lebih bermanfaat bagi perempuan jika perempuan tersebut

terpenuhi segala kebutuhannya.
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Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik tersebut, menunjukkan adanya

kesenjangan gender secara spesifik. Dalam penanggulangan kemiskinan serta

berbagai kesenjangan yang ada, sudah seharusnya pemerintah membuat suatu

strategi dalam pengentasan kemiskinan dengan melihat permasalahannya dari

berbagai segi aspek. Dalam hal ini strategi pengarusutamaan gender berupaya

untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melihat dari aspek penyetaraan

gender.

Pemerintah sebenarnya telah mencanangkan strategi pembangunan yang

dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender strategi

pembangunan tersebut. melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi,

kebutuhan dan permasalahan perempuan serta laki-laki dalam perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program,

proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Akan

tetapi, sumber partisipasi perempuan dalam pembangunan belum dibuka

secara maksimal, hal ini dikarenakan adanya konstruksi lingkungan sosial

didalam masyarakat mengenai peran, posisi, tugas dan tanggung jawab yang

berbeda antara laki-laki dan perempuan sehingga kaum perempuan lebih

menganggap bahwa dirinya tidak perlu berpartisipasi dan berperanserta dalam

pembangunan.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menanggapi isu tersebut,

pemerintah Indonesia merencanakan aksi nasional yaitu berupa kebijakan

pengarusutamaan gender, pengarusutamaan gender (PUG) di Indonesia

adalah suatu strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi keadilan dan

kesetaraan gender. Hal tersebut merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak

perempuan dan laki-laki atas kesepakatan yang sama, pengakuan yang sama,
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dan penghargaan yang sama oleh masyarakat. Strategi PUG dianggap sangat

perlu agar dapat menjangkau keseluruhan instansi-instansi pemerintah,

swasta, masyarakat dan sebagainya. Secara resmi kebijakan pengarusutamaan

gender (PUG) menjadi rencana aksi nasional karena merupakan strategi

yang sangat penting untuk dilakukan.

Strategi PUG ini diadobsi menjadi pembangunan bidang pemberdayaan

perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Isi inpres tersebut

menyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program

pembangunan nasional yang berperspektif gender. Strategi PUG ditempuh

dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada tingkatan yang lebih rendah, dasar hukum pelaksanaan PUG juga diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Pasal 4 ayat

(1) menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah

(RPJMD), rencana strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Peraturan ini merupakan salah satu komitmen politik yang jelas dalam

mendukung implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di daerah,

namun dalam implementasinya PUG ditingkat nasional dan daerah masih ada

kendala yang dihadapi, yakni antara lain belum meratanya pemahaman

tentang konsep gender dan PUG dikalangan pengambil keputusan, masalah

pengenalan strategi PUG yan belum cukup menjawab kebutuhan sektor dan
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daerah, terbatasnya indikator gender yang dapat digunakan untuk

menganalisis dan menyusun kebijakan, serta belum digunakannya analisis

gender dalam perencanaan pembangunan.

Kesenjangan gender dalam pembangunan sendiri dapat dilihat dari berbagai

komponen, seperti kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan

dalam pembangunan, hal ini diungkapkan ibu Linda Amalia Sari Gumelar

selaku Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(Meneg PP PA) pada tanggal 30 Mei 2011 bahwa :

“Sejauh ini kedudukan dan peran perempuan, belum memadai. Kondisi
ini terjadi karena pendekatan pembangunan belum mempertimbangkan
manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini menimbulkan
terjadinya kesenjangan gender, salah satu indikator untuk mengetahui
kesenjangan gender ini, dapat dilihat dari masih rendahnya peringkat
Gender Relatied Development Indek (GDI) dan Human Development
Indeks (HDI). Indonesia berada pada urutan 80 dari 144 negara untuk
GDI dan urutan 111 dari 177 negara untuk HDI. dengan komposisi
49,9% penduduk Indonesia adalah perempuan dan 20% adalah anak-
anak, sesungguhnya perempuan dan anak merupakan aset dan potensi
yang besar bagi pembangunan. Perempuan dan anak harus menjadi
perhatian bagi perkembangan dan kemajuan Indonesia.”

(http://www.bandarlampungnews.com diakses pada tanggal 2 januari 2014)

Upaya mengurangi angka kemiskinan yang kian tahun bertambah maka

pemerintah mencanangkan berbagai program untuk dilaksanakan serta

diharapkan atau mengikut sertakan masyarakat setempat dalam melaksnakan

program tersebut dengan sistem perencanaan pembangunan dari bawah ke

atas atau Bottom up. Pembangunan yang bersifat demokratis adalah strategi

yang harus diterapkan, agar dalam proses pengambilan keputusan tidak

berada di satu tangan. Segala saran yang berasal dari tingkat bawah harus

ditampung dan dimusyawarahkan. Sebaliknya pula, hal yang disarankan oleh
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pembawa program pembangunan harus dipikirkan oleh tingkat bawah dalam

hal ini masyarakat yang bersangkutan.

Adanya PNPM-Mandiri Perdesaan diharapkan dapat mendorong akselerasi

penurunan kemiskinan serta pengangguran, dan ini sangat tepat untuk

diaplikasikan dalam program pemberdayaan perempuan. Berdasarkan

karakteristik yang dimiliki, PNPM setidaknya merupakan salah satu

instrumen penting yang dimiliki oleh pemerintah untuk secara aktif

menghapuskan hal-hal yang menghambat kesetaraan gender dan karenanya

juga akan meningkatkan keberhasilanpengentasan kemiskinan Arti Penting

PNPM dapat dilihat dari potensinya secara nasional untuk (a) menanggapi

kebutuhan praktis perempuan (b) meningkatkan potensi perempuan dalam

kegiatan ekonomi (c) menjamin partisipasi aktif perempuan. (Sumber :

http://www.legalitas.org// diakses 2 januari 2014).

PNPM Mandiri Perdesaan sendiri memiliki visi meningkatkan kesejahteraan

dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Adapun misi dari PNPM

Mandiri Perdesaan adalah: 1)peningkatan kapasitas masyarakat dan

kelembagaannya, 2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif, 3)

pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal, 4) peningkatan kualitas

dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat, 5)

pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan. Sejalan dengan visi

dan misinya, PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan meningkatkan

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan

mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan

pembangunan. Tujuan tersebut dapat tercapai apabila masyarakat miskin

perdesaan mampu menggali, mengorganisir, dan memobilisasi potensi dan
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sumber daya yang dimiliki secara maksimal. Didukung dengan penerapan

prinip dasar PNPM Mandiri Perdesaan adalah: 1) bertumpu pada

pembangunan manusia, 2) otonomi, 3) desentralisasi, 4) berorientasi pada

masyarakat miskin, 5) partisipasi, 6) kesetaraan dan keadilan gender, 7)

demokratis, 8) transparansi dan akuntabel, 9) prioritas, 10) keberlanjutan.

Perempuan menjadi salah satu sasaran utama dalam kegiatan PNPM Mandiri

Perdesaan, mengingat tujuan khusus PNPM Mandiri Perdesaan di antaranya

adalah meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat

miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelestarian pembangunan.

Keluaran program terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin

(RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan

pelestarian.

Pemberdayaan kelompok perempuan melalui PNPM Mandiri Perdesaan

merupakan suatu upaya menumbuhkan motivasi dan membuka kesempatan

pada masyarakat di Indonesia, khususnya kelompok-kelompok perempuan di

wilayah-wilayah perdesaan, untuk dapat memperoleh kehidupan yang lebih

baik dengan cara memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan yang mereka

miliki dan sekaligus menempatkan mereka sebagai salah satu stakeholder

aktif. Pemberdayaan terjadi ketika perempuan mulai menyadari untuk

mengembangkan kemampuan ataupun kapasitasnya dengan melakukan

perubahan yang positif dalam kehidupannya dengan memasuki arena publik.

Sektor pembangunan dalam keterlibatan masyarakat yaitu sebagai subyek

atau aktor pembangunan masih lebih banyak di sektor domestik dibandingkan
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dalam sektor publik. Perempuan, terutama dari kalangan miskin seringkali

menjadi penerima informasi kedua karena tidak pernah/jarang terlibat dalam

pengambilan keputusan yang diselenggarakan untuk memecahkan

permasalahan masyarakat. Kesadaran kritis kepemimpinan berbasis nilai

seharusnya bukan berdasarkan jenis kelamin kepada semua kelompok

masyarakat baik melalui media masyarakat maupun malalui musyawarah.

Namun di sisi lain, masih menunjukkan rendahnya partisipasi perempuan

terutama pada proses kegiatan musyawarah desa pertanggungjawaban dan

serah terima, serta proses pemeliharaan kegiatan dengan rata-rata secara

nasional kurang dari 30% keterlibatan perempuan. Fakta di lapangan

menunjukkan bahwa permasalahan umum terjadi karena :

a. Masih rendahnya pertisipasi perempuan dalam pembangunan

b. Masih rendahnya manfaat pembangunan bagi kaum perempuan

c. Masih rendahnya terlibat didalam pengambilan keputusan

d. Masih ada ketimpangan akses dan control terhadap sumber daya antara

laki- laki dan perempuan.

(Harian Kompas, 2010. Pemberdayaan Dan Kemiskinan Masyarakat Di

Indonesia. Edisi 15 Januari 2007 diakses pada tanggal 5 april 2014)

Dalam pelaksanaannya PNPM, menerapkan prinsip-prinsip dasar yaitu

berorientasi pada masyarakat miskin yang semua kegiatan dilaksanakan

mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin serta

terpenuhinya juga kesetaraan dan keadilan gender, karena laki-laki dan

perempuan mempunyai kesetaraan dalam disetiap tahap pembangunan

tersebut. Kemudian dengan adanya kebijakan PNPM yang berprinsip gender,
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Pemerintah Provinsi Lampung telah merespons keberadaan instrumen hukum

yang mengatur mengenai PUG dengan mengeluarkan Peraturan Daerah

(perda) yang berkaitan dengan PUG. Pemerintah Provinsi Lampung sendiri

telah menunjukkan keseriusan dalam Pengarustamaan Gender (PUG) bidang

pembangunan hal ini diwujudkan melalui Peraturan Daerah Provinsi

Lampung No. 10 Tahun 2011 tentang Pengarustamaan Gender dalam

Pembangunan Daerah. Peraturan tersebut menunjukkan adanya keseriusan

pemerintah dalam menanggapi ketimpangan gender yang telah menjadi

masalah umum di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut merupakan

dukungan terhadap implementasi kebijakan PUG dalam proses pelaksanaan

PNPM Mandiri Perdesaan sebagai acuan dalam pengentasan kemiskinan.

Sebagai suatu kebijakan nasional maka PNPM Mandiri Perdesaan

dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, salah satu wilayah di Provinsi

Lampung yang melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan adalah Kabupaten

Lampung Timur yaitu pada Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara yang

melalui Program khusus di daerah perdesaan yaitu program pengembangan

kecamatan (PPK) yang dijalankan mulai dari tahun 2007 hingga yang

sekarang menjadi PNPM Mandiri Perdesaan yang dijalankan sampai saat ini

dan difasilitasi oleh unit pelaksana kegiatan (UPK) PNPM MP dengan

dukungan berbagai pihak.

Desa Braja Sakti merupakan Desa yang berlokasi di Kecamatan Way Jepara

Kabupaten Lampung Timur, Desa Braja Sakti memiliki luas wilayah 856

hektar, jumlah penduduk desa braja sakti sebanyak 6.879 jiwa. Desa Braja

Sakti termasuk dalam Desa yang masyarakat miskinnya masih cukup banyak,

selain itu tingkat pendidikan masyarakatnya yang berpendidikan tamat SD
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dan tidak tamat sekolah juaga cukup banyak. Berikut ini merupakan

gambaran keadaaan sosial masyarakat Desa Braja Sakti.

Tabel 1.1 Keadaan sosial Desa Braja Sakti

No. Uraian Jumlah

1. Kependudukan
a. Jumlah KK
b. Jumlah Penduduk

- Laki-laki
- Perempuan

1.735 KK
6.879 Jiwa
3.556 Jiwa
3.323 Jiwa

2. Kesejahteraan Sosial
a. KK Miskin (RTM)
b. KK Sedang
c. KK Kaya

582 KK
850 Jiwa
303 Jiwa

3. Tingkat Pendidikan
a. Tidak Tamat/Belum Sekolah
b. SD
c. SLTP
d. SLTA
e. Diploma/Sarjana

804 Jiwa
1199 Jiwa
1981 Jiwa
1898 Jiwa
548 Jiwa

(Sumber: Dokumen RPJM Desa Braja Sakti 2011-2015)

PNPM merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat

yang digunakan PNPM Mandiri Perdesaan dalam upaya mempercepat

penanggulangan  kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah

perdesaan, selain itu dalam pelaksanaannya program  pemberdayaan ini juga

perlu untuk melihat kesetaraan dalam hal gender, maka dari itu dalam strategi

pembangunan nasional ini juga perlu memberikan pemberdayaan agar antara

laki-laki dan perempuan bisa mendapat akses kesamaan hak dalam

mengakses sumber daya-sumber daya produktif didalam lingkungan, dapat

berpartisiapasi dalam mendayagunakan sumber daya, lalu dapat mengontrol

atas pemanfaatan sumberdaya, kemudian juga menerima manfaat dari hasil-

hasil sumber daya atau pembangunan secara setara.
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Dalam pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender pada program PNPM

Mandiri Perdesaan di Kecamatan Way Jepara, terdapat 16 Desa yang

mengikuti berbagai tahapan kegiatan, namun ternyata masih terdapat

masalah-masalah dalam pelaksanaan kebijakan termasuk desa Braja Sakti.

Persoalan yang terjadi dan ditemukan di lapangan masih banyak dari

masyarakat yang belum terlibat secara sepenuhnya dalam tahapan proses

PNPM Mandiri Perdesaan khususnya kaum perempuan, hal ini ditunjukan

dengan masih rendahnya keterlibatan perempuan baik secara kualitas

(berbicara mengemukakan pendapat dan saran) maupun kuantitas (tingkat

kehadiran). Kurangnya penerapan nilai dari prinsip kesetaraan dan keadilan

gender menyebabkan masyarakat pada umumnya banyak yang kurang

memahami mengenai arti pentingnya gender, yang mengakibatkan rendahnya

kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Serta

kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, mengenai arti

penting gender yang pada akhirnya menjadi salah satu permasalahan yang

timbul dan menjadi tantangan belum terselesaikan dalam penyetaraan

Keterlibatan perempuan hanya sekedar memenuhi jumlah minimal (kuantitas)

seperti di dalam indikator capaian kinerja lapangan. Keterlibatan perempuan

di dalam PNPM Mandiri Perdesaan juga dilihat dari peningkatan konstribusi

(kualitas) mereka guna mewujudkan pencapaian Millenium Development

Goals (MDGs) khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan perempuan.

PNPM Mandiri Perdesaan dalam petunjuk pelaksanaannya menempatkan

keterlibatan perempuan sebagai indikator capaian kinerja dan standar

akuntabilitas pelaku-pelakunya. Harapan dalam pelaksanaannya di lapangan,

PNPM mampu memfasilitasi dan memotivasi meningkatnya jumlah dan
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konstribusi perempuan dalam proses-proses pembangunan di tingkatan lokal

(kelurahan/desa) sehingga dapat tercapai suatu kesetaraan gender.

Memperhatikan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti

“Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) (Studi

Pada Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

Tahun 2013)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan

masalah penelitian adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan

Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri

Perdesaan di Desa Braja Sakti Tahun 2013 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini bertujuan

untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan

Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri

Perdesaan Di Desa Braja Sakti Tahun 2013

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :
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1. Dilihat dari konteks pengembangan, hasil penelitian ini dapat

menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang Ilmu

Administrasi Negara, khususnya mengenai  Implementasi Kebijakan

Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri

Perdesaan di Desa Braja Sakti Tahun 2013

2. Dilihat dari konteks kepentingan praktis, penelitian ini dapat menjadi

bahan masukan bagi pihak yang terkait dalam Implementasi

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pelaksanaan

PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Braja Sakti Tahun 2013



II. TINJAUAN  PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Agustino (2008:7) kebijakan publik adalah apa pun yang

dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye

mengatakan, jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus

memiliki tujuan dan kebijaksanaan negara harus meliputi semua tindakan

pemerintah, bukan hanya keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk

kebijakasanaan negara, karena dampaknya sama besarnya dengan sesuatu

yang dilakukan oleh pemerintah terhadap publik.

Berbeda dengan pendapat Friedrich dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan

kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu

dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-

kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan

agar berguna untuk mengatasinya dalam mencapai tujuan tertentu. Namun

lain halnya dengan Anderson dalam Agustino (2008:7) mendefinisikan

kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai

maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilkasanakan oleh seorang aktor atau
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sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu

hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan Anderson ini menitikberatkan pada

apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa  yang diusulkan atau

dimaksud. Selain itu, konsep ini membedakan kebijakan dari keputusan yang

merupakan pilihan diantara alternatif yang ada.

Definisi pertama menurut persepsi Thomas R. Dye dalam Agustino (2008:7)

mengacu pada apa yang dikatakan dan dilakukan oleh pemerintah merupakan

sebuah kebijaksanaan. Definisi ini tidak menitikberatkan pada proses akan

tetapi pada keputusan yang diambil oleh pemerintah. Definisi kedua adalah

Carl J. Friedrich dalam Agustino (2008:7), berbeda dengan definisi di atas,

mengacu pada bagaimana kebijakan tersebut dapat berguna dan mencapai

tujuan yang telah ditetapkan atau orientasinya, menurut peneliti adalah proses

dan hasil serta menekankan adanya pihak-pihak yang terkait dalam kebijakan

publik. Sedangkan definisi ketiga adalah James E. Anderson dalam Agustino

(2008:7) mengacu pada apa yang seharusnya dilakukan dari apa yang

seharusnya dimaksud dan diusulkan. Definisi ini lebih menekankan pada

tindakan pelaksana kebijakan dari pada pendapat-pendapat atau asumsi-

asumsi pelaksana.

Dari definisi beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik

adalah serangkaian kegiatan yang diusulkan oleh sekelompok aktor yang

berhubungan dengan suatu masalah publik, yang memiliki maksud/tujuan

yang jelas, sehingga dapat berguna untuk mengatasi masalah tersebut dan

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan PUG bidang
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pembangunan dalam program PNPM dibuat agar dapat menyelesaikan

masalah ketimpangan gender dalam pembangunan khususnya di Desa Braja

Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, pelaksana kebijakan

melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan

mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu

sendiri. Namun, dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu

proses yang sangat kompleks dan tidak jarang bermuatan politis dengan

adanya intervensi dari berbagai kelompok. Bardach dalam Agustino

(2008:138) menggambarkan kerumitan proses implementasi yaitu:

“Membuat sebuah program dan kebijakan publik yang kelihatannya
bagus di atas kertas lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam
bentuk cara yang memuaskan semua orang”.

Menurut Mazmanian dan Sabatiar dalam Agustino (2008:139)

mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan

kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat

pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang

penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut

mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas

tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk

menstrukturkan atau mengatur proses implementasi.
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Horn dan Meter dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi

kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah serta

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan-tindakan tersebut berusaha untuk

mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional,

serta melanjutkan usaha-usaha tersebut. Definisi di atas dapat diketahui

bahwa implementasi kebijakan mengandung tiga hal, yaitu adanya tujuan atau

sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan

adanya hasil kegiatan.

Menurut Bardach dalam Agustino (2008:138) implementasi kebijakan jauh

lebih sulit dibandingkan pada saat formulasi kebijakan. Daniel Mazmanian

dalam Agustino (2008:139) lebih fokus pada apa yang menjadi tujuan dari

kebijakan tersebut secara tegas, agar proses pelaksanaannya tidak melenceng

dari apa yang setelah ditetapkan. Sedangkan, Van Horn dan Van Meter dalam

Agustino (2008:139) tidak jauh berbeda dengan Daniel Mazmanian dalam

Agustino (2008:139), selain proses dan pencapaian tujuan juga melihat

kelangsungan dari kebijakan tersebut agar dapat ditransformasikan menjadi

pola-pola operasional, intinya bahwa implementasi kebijakan tersebut

berkelanjutan.

Dari berbagai definisi implementasi kebijakan diatas peneliti mengadopsi

definisi Van Meter dan Van Horn sebagai acuan dalam melakukan penelitian

ini. Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan
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baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok

pemerintah serta swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan-tujuan yang

telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan-tindakan tersebut

suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi

pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut.

Peneliti mengadopsi definisi tersebut karena yang diungkapkan oleh Van

Meter dan Van Horn lebih jelas dibandingkan dengan defenisi yang lain.

Implementasi kebijakan PUG, awalnya secara nasional hanya dilandasi

Instruksi Presiden, kemudian, ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam

Negeri. Sedangkan di daerah dikeluarkannya Instruksi Gubernur, dan

berbagai keputusan-keputusan lainnya, dan kegiatan PUG bidang

pembangunan di Provinsi Lampung. Hal ini sejalan dengan definisi yang

diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn, setelah adanya keputusan di

daerah maka ditransformasikan secara operasional ke dalam kegiatan.

2. Model Implementasi Kebijakan Publik

Model implementasi kebijakan merupakan kerangka untuk melakukan

analisis situasi dan kondisi sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat

dijelaskan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan

sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Banyak

model implementasi kebijakan, pada umumnya model-model tersebut

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang

diarahkan pada pencapaian kebijakan.
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Beberapa model implementasi kebijakan meliputi model Mazmanian dan

Sabatier dalam Agustino (2008:144-149) adalah pelaksanaan keputusan

kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat

pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang

penting atau keputusan badan peradilan. Peran penting dari implementasi

kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-

variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada

keseluruhan proses implementasi. Model ini memiliki tiga variabel, antara

lain:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: kesukaran-

kesukaran teknis, keberagaman perilaku, persentase totalitas penduduk

yang tercakup dalam kelompok sasaran, tingkat dan ruang lingkup

perubahan perilaku yang dikehendaki;

2. Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi secara tepat,

meliputi kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang

akan dicapai, keterandalan teori kausalitas yang diperlukan, ketetapan

alokasi sumber dana, keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan

diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana, aturan-aturan

pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana, kesepakatan para pejabat

terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang, dan akses formal

piha-pihak luar;

3. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi

implementasi, meliputi: kondisi sosial, ekonomi dan tekhnologi, dukungan
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publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat, dan

kesepakatan serta kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.

Model Merille Grindle dalam Agustino (2008:154-157) menjelaskan bahwa

pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan

mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah

ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan

yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Keberhasilan

implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh implementability

kebijakan itu sendiri, meliputi:

1. Content of policy meliputi: kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi,

tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan

keputusan, pelaksana program, sumber-sumberdaya yang digunakan;

2. Context of policy meliputi: kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan

strategi dari aktor-aktor yang terlibat, karakteristik lembaga-lembaga dan

rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Model George C. Edward dalam Agustino (2008:149-154) terdapat empat

variabel, meliputi:

1. Komunikasi meliputi: transmisi, kejelasan, konsistensi;

2. Sumber daya meliputi: staf, informasi, wewenang, dan fasilitas;

3. Disposisi meliputi: pengangkatan birokrat, insentif; dan

4. Struktur birokrasi.
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Model yang terakhir adalah model Implementasi kebijakan Van Meter dan

Van Horn yang akan peneliti adopsi menjadi alat analisis dalam penelitian ini.

Peneliti memilih model ini, karena teori ini paling tepat dalam

menghubungkan serta menganalisis fenomena empiris dengan sifat kebijakan

yang dilaksanakan, selain itu adanya kesesuaian variabel-variabel model ini

dengan tujuh komponen kunci implementasi kebijakan PUG.

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino

(2008:141-144) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-

individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam kebijaksanaan. Implementasi kebijakan menyangkut tiga hal yaitu:

adanya tujuan dan sasaran, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan,

dan adanya hasil kegiatan. Model Implementasi kebijakan Van Meter dan Van

Horn mengandaikan implementasi kebijakan berjalan secara linear dari

kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Implementasi

ini terdapat enam variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dan

pelaksanaan, antara lain :

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika

dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan

sosio kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran

kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level

warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga

titik yang dapat dikatakan berhasil.
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2) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari dari

kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia

merupakan sumberday yang terpenting dalam menentukan suatu

keberhasilan proses implementasi. Sumberdaya lain yang harus

diperhatikan juga, ialah sumberdaya finansial, karena jika sumberdaya

anggaran tidak tersedia, maka akan menjadi persoalan sulit untuk

merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan.

3) Karakteristik agen pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan

organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian

kebijakan publik. Hal ini menjadi penting karena kinerja implementasi

kebijakan publik sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri agen

pelaksananya.

4) Sikap /kecenderungan para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana banyak

mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik. Hal

ini sangat mungkin terjadi, karena kebijakan yang dilaksanakan bukan

hasil formulasi kebijakan warga setempat yang memahami permasalahan

di area tersebut.

5) Komunikasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi diantara pihak-pihak yang
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terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-

kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Kondisi ini mengacu pada, sejauh mana lingkungan eksternal turut

mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan.

Lingkungan sosial, ekonomi, politik yang tidak kondusif dapat menjadi

sumber kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik.

Keunggulan model ini dapat menawarkan kerangka berpikir untuk

menjelaskan dan menganalisa proses implementasi kebijakan, dan

memberikan penjelasan-penjelasan bagi pencapaian-pencapaian dan

kegagalan program. Model ini menitikberatkan pada sikap, perilaku dan

kinerja para pelaku di dalam implementasi kebijakan.

C. Tinjauan Tentang Gender, Pengarusutamaan Gender, Ketidakadilan

Gender, serta Keadilan, dan Kesetaraan Gender

1. Gender

Kata gender dalam bahasa Indonesia diadopsi dari bahasa Inggris. Apabila

dilihat dalam kamus tidak dapat dibedakan secara jelas pengertian kata sex

dan gender. Untuk memahami gender, maka harus dibedakan kata gender

dengan sex. Sex (jenis kelamin) merupakan pensifatan atau pembagian dua

jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada

laki-laki dan perempuan serta ini merupakan kodrat.  Sedangkan gender

adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang

dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih,1996:7-8).
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Sejarah perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan melalui proses yang

sangat panjang, yaitu melalui pembentukan, disosialisasikan, diperkuat

bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan

maupun negara. Makna gender menurut Mc Donald dalam Fakih (1996:8)

adalah pemilahan peran, fungsi, kedudukan, tanggung jawab antara laki-laki

dan perempuan yang berfungsi untuk mengelarifikasikan perbedaan peran

yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural oleh masyarakat, dan bersifat

tidak tetap serta tidak dipertukarkan antar keduanya.  Hal yang sama juga

diungkapkan Oakley dalam Nugroho (2008 : 3) menuturkan bahwa gender

berarti perbedaaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan

biologis merupakan perbedaan jenis kelamin (sex) adalah kodrat Tuhan maka

secara permanen berbeda dengan pengertian gender. Gender merupakan

behavioral differences (perbedaan prilaku) antara laki-laki dan perempuan

yang dikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang bukan ketentuan

Tuhan melainkan diciptakan manusia (bukan kodrat) melalui proses sosial

dan kultural yang panjang.

Kemudian menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132  Tahun

2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah

mendefinisikan gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan

tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat

berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Gender bukanlah kodrat

ataupun ketentuan Tuhan oleh karena itu gender berkaitan dengan proses

keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan bertindak sesui

dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya ditempat
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mereka berada. Dengan kata lain, gender adalah pembedaan antara

perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak dan perilaku yang dibentuk

oleh ketentuan sosial dan budaya setempat.

Definisi gender di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama, gender

tidak dapat disamakan dengan sex, para ahli juga setuju dengan hal tersebut.

Sehingga, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa gender merupakan

pembentukan peran, fungsi kedudukan, tanggung jawab antara laki-laki dan

perempuan yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultural dan dapat

berubah atau tidak tetap. Oleh karenanya, gender bukanlah kodrat Tuhan

melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat

relatif. Hal itu bisa terdapat pada laki-laki maupun perempuan. Sedangkan

jenis kelamin (seks) merupakan kodrat Tuhan yang berlaku dimana saja dan

sepanjang masa yang tidak dapat berubah dan dipertukarkan antara jenis

kelamin baik laki-laki dan perempuan.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Menurut Razavi dan Miller dalam Jurnal Perempuan 50 (2006:12) PUG

adalah proses teknis dan politis yang mebutuhkan perubahan pada kultur atau

watak organisasi, tujuan, struktur, dan pengalokasian sumberdaya. Sedangkan

dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah PUG adalah

salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan

dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi,

kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan,
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pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, dan

kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Definisi di atas pada dasarnya memiliki makna yang sama, satu menggunakan

istilah proses teknis dan politis, dan satu menggunakan istilah strategi,  akan

tetapi tujuannya sama-sama mengacu pada keadilan dan kesetaraan gender

dalam pembangunan. Sehingga, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa,

pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan

untuk mencapai kesetaraan dan keadilan melalui proses perubahan pada

kultur atau watak organisasi, tujuan, struktur, dan pengalokasian sumberdaya

melalui perencanaan, pengorganisasia, pelaksanaan, pengawasan, hingga

pengevaluasian kebijakan, kegiatan, program, dan kegiatan.

3. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan

untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar

mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi,

sosial budaya, pendidikan, dan Pertahanan dan Keamanan Nasional

(Hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan

struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sedangkan keadilan

gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-

laki. Keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda,

subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-
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laki (www.zaxshack.wordpress.com/2009/02/12/ faktor kesenjangan di bidang

hukum dan politik, diakses 2 Januari 2014).

Unesco dalam Astuti (2009:33-34) Kesetaraan gender merupakan konsep

yang menyatakan bahwa semua manusia baik laki-laki maupun perempuan

bebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan membuat pilihan-

pilihan tanpa dibatasi oleh stereotype, peran gender yang kaku dan prasangka-

prasangka. Hal ini bukan berarti laki-laki dan perempuan harus selalu sama

tetapi hak, tanggung jawab dan kesempatannya tidak dipengaruhi oleh apakah

mereka dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Keadilan gender adalah

keadilan dalam memperlakukan laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan

mereka.

Kesetaraan gender berarti laki-laki dan perempuan menikmati status dan

memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hak-haknya dan

kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya terhadap

pembangunan. Kesetaraan gender merupakan penilaian yang sama yang

diberikan masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan

laki-laki atas berbagai peran yang mereka lakukan.

Definisi kesetaraan dan keadilan gender memiliki makna yang sama,

mengacu pada kesamaan akses antara laki-laki dan perempuan dalam

pembangunan. Dalam kapasitas demikian maka baik laki-laki maupun

perempuan beebas mengembangkan kemampuan personal mereka dan

membuat pilihan-pilihan tanpa dibatasi oleh perean gender yang kaku.

Perempuan dan laki-laki tidak harus diperlakukan secara sama, tetapi
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diperlakukan sesuai kebutuhan mereka. Dengan demikian perempuan dan

laki-laki bisa diperlakukan secara berbeda tetapi perlakuan tersebut dinilai

setara, artinya diperhitungkan ekuivalen dalam hak, kewajiban, kepentingan

dan kesempatannya. Sehingga, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa

kesetaraan dan keadilan gender merupakan komponen-komponen penting

yangg harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menyamakan

peran laki-laki dan perempuan dalam mendukung pembangunan.

4. Ketidakadilan Gender

Gender tidak akan menjadi masalah selama perempuan dan laki-laki

diperlakukan secara adil. Tidak masalah perempuan dan laki-laki ketika

memuat klasifikasi ”feminim” dan “maskulin” selama tidak memberikan

perlakuan yang diskriminatif dan merugikan salah satu jenis kelamin. Namun

apabila pembedaan-pembedaan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar

untuk memperlakukan kedua jenis kelamin secara berbeda dan diskriminatif

negatif, maka gender menjadi masalah (Astuti, 2009:26).

Manifestasi ketidakadilan gender dalam masyarakat mengambil bentuk yang

bervariasi. Fakih (1996:13-23) membuat lima manifestasi ketidakadilan

gender yaitu: marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban

ganda. Uraian berikut membahas secara lebih rinci masing-masing

manifestasi ketidakadilan gender yaitu:

a. Marginalisasi adalah suatu proses penyisihan yang menyebabka

kemiskinan, baik pada laku-laki maupun perempuan. Marginalisasi
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bisa terjadi karena adanya bencana alam, konflik bersenjata,

penggusuran, proses eksploitasi atau bahkan kebijakan

pembangunan. Marginalisasi atau pemiskinan bagi perempuan

sering terjadi keyakinan gender.

b. Subordinasi adalah sikap dan tindakan masyarakat yang

menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-

laki. Subordinasi didasari adanya keyakinan bahwa salah satu jenis

kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis

kelamin lainnya. Adanya anggapan masyarakat yang bersifat

subordinatif mengakibatkan akses dan partisipasi perempuan dalam

berbagai pembangunan menjadi terbatas. Disamping itu pandangan

yang sifatnya subordinatif mengakibatkan perempuan tidak

mempunyai kewenangan untuk mengontrol dirinya sehingga pada

akhirnya perempuan tidak memperoleh manfaat yang setara dalam

pembangunan dibandingkan dengan laki-laki.

c. Stereotipe atau pelabelan merupakan suatu sikap negatif

masyarakat terhadap perempuan yang membuat posisi perempuan

selalu pada pihak yang dirugikan.

d. Kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki adalah suatu

serangan terhadap fisik  maupun integritas mental psikologis

seseorang. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan laki-

laki dapat diklasifikasikan  antara lain kekerasan fisik, kekerasan

psikologis atau emosional, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi.
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e. Beban ganda adalah pembagian tugas dan tanggung jawab yang

selalu memberatkan. Bias gender yan yang mengakibatkan beban

ganda tersebut seringkali diperkuat dan dan disebabkan oleh

adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat  bahwa pekerjaan

perempuan seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan dinilai

lebih rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang dianggap

pekerjaan laki-laki, sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik

ekonomi.

D. Tinjauan Tentang Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Menurut Aida (2010:134) pengarusutamaan gender dalam kebijakan

Indonesia adalah proses komitmen yang panjang dalam implementasinya,

dimulai sejak Pembangunan Lima Tahun (Pelita) III yang difokuskan pada

Perempuan Dan Pembangunan (PDP) strategi pembangunan yang meletakkan

perempuan sebagai aset dan sasaran, bukan beban pembangunan (perempuan

sebagai realitas biologis), lalu berubah menjadi Gender Dan Pembangunan

(GDP) memfokuskan gerakannya pada hubungan gender dalam kehidupan

sosial, dan kemudian berubah menjadi Pemberdayaan Perempuan (PP),

akhirnya berubah menjadi Pengarusutamaan Gender (PUG) sejak

dikeluarkannya Instruksi Presiden tahun 2000 hingga sekarang.

Sejak PUG ini dilaksanakan enam tahun lalu, perkembangan strategi PUG

cukup  memberikan dampak positif. Peningkatan tersebut  dapat dilihat

melalui meningkatnya program pembangunan yang responsif gender di
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berbagai sektor pembangunan. Tahun 2001 tercatat 19 program pembangunan

responsif gender di Indonesia. Tahun 2002 naik menjadi 26 program

pembangunan yang responsif gender. Kemudian tahun 2003 terus mengalami

peningkatan menjadi 32 program pembangunan yang responsif gender.

Terakhir pada tahun 2004  terus mengalami peningkatan menjadi 38 program

pembangunan yang responsif gender (Jurnal Perempuan 50. Pengarusutamaan

Gender, 2006:36-37).

Dari berbagai paparan data di atas, menggambarkan implementasi kebijakan

PUG berkembang cukup baik di Indonesia. Akan tetapi, perkembangannya

belum merata keseluruh daerah, sama halnya dengan di Provinsi Lampung,

beberapa bidang pembangunan masih mengalami kesenjangan. Masih banyak

pemegang keputusan, peneliti, perencana, pengelola, pelaksana, dan

stakeholders yang belum paham dengan konsep gender. Sehingga hal ini

menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan gender

bidang pembangunan di Provinsi Lampung.

Kebijakan pengarusutamaan gender meliputi penyadaran gender di

masyarakat, bantuan teknik dalam bentuk advokasi, sosialisasi, fasilitasi, dan

mediasi, memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak di

pemerintah dan masyarakat, meningkatkan ketersediaan sistem informasi

gender dan umpan balik, memberikan porsi pelaksanaan program kepada

daerah dan mitra kerja, serta pengembangan sistem penghargaan. Adanya

kebijakan PUG ini, diharapkan agar dapat menyelesaikan masalah

kesenjangan pembangunan yang terjadi di Indonesia.
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Sebagaimana definisi kebijakan publik yang telah dipaparkan sebelumnya,

maka kebijakan PUG adalah  serangkaian tindakan yang ditetapkan secara

jelas dalam peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan

pemerintah, bekerja sama dengan elemen swasta, politisi, masyarakat dengan

tujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan pembangunan.

E. Tinjauan Tentang Gender dalam Pembangunan

1. Pengertian pembangunan

Pembangunan yang berbangsa, gender merupakan strategi global yang

berupaya untuk meningkatkan kepedulian akan aspirasi, kepentingan dan

peranan baik laki-laki maupun perempuan tanpa mengesampingkan harkat,

martabat dan kodrat dalam segala bidang. Hakekat peran khususnya kaum

perempuan adalah meningkatkan kedudukan, peranan, kemampuan,

kemandirian dan ketahanan mental spiritual perempuan.

Tahun ’70-an kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang

diwujudkan dalam arah pendekatan program yang memusatkan masalah

“perempuan dalam pembangunan”. Masalah ini didasarkan pada suatu

pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi perempuan miskin agar

pembangunan dapat dinikmati oleh semua pihak. Timbulnya pemikiran

perampuan dalam pembangunan (Women In Development/WID) menjadi

sangat menarik, karena disadari bahwa perempuan mereupakan sumber daya

manusia yang sangat berharga, sehingga perempuan yang posisinya

termarginalisasi perlu diikut sertakan dalam pembangunan. Istilah Women In

Development (WID) ini pertama kali oleh Women Committe of the
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Washington D.C Chapter Of the Society for International Development pada

awal 1970-an. Mulai saat itu WID dipakai sebagai pendekatan terhadap isu-

isu perempuan dan pembangunan dimana sebagian besar ide, konsep dan

solusinya didasarkan dari paradigma modernisasi (Nugroho, 2008:138).

F. Tinjauan Tentang Program Nasional Pemberdayaan Mandiri

1. Pengertian Program Nasional Pemberdayaan Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan

terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang

terkandung mengenai PNPM yaitu berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional

(PTO) PNPM adalah :

a. PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai

dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPMi dilaksanakan

melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan

prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan

untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya

penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

b. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan

kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam

memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup,

kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat

memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah



34
serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin

keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

2. Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan Umum PNPM adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan

kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian

dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang

berkelanjutan

Tujuan khususnya meliputi:

a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat

miskin dan atau kelompok perempuan dan masyarakat adat dalam

pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan

pelestarian pembangunan

b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan

mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal

dengan mempertimbangkan kelestariannya.

c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi

pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan

d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang

diprioritaskan oleh masyarakat

e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir

f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa
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g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya

penanggulangan kemiskinan perdesaan dan perbaikan lingkungan hidup

3. Prinsip Dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai

prinsip atau   nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan

dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil

dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.  Nilai-

nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM.

Prinsip-prinsip itu meliputi:

a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu

pada pembangunan manusia adalah  masyarakat  hendaknya memilih

kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan

manusia daripada pembangunan fisik semata

b. Otonomi.  Pengertian prinsip otonomi adalah  masyarakat   memiliki hak

dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab,

tanpa intervensi negatif dari luar

c. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan

ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan

pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari

pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat

d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi

pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak

kepada masyarakat miskin
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e. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan

secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya,

mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian

kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam

bentuk materill

f. Kesetaraan dan keadilan gender.  Pengertian prinsip kesetaraan dan

keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki  dan perempuan

mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan

dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan,kesetaraan juga dalam

pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik

g. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat

mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat

h. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan

akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi

dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat

dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik

secara moral, teknis, legal, maupun administratif

i. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah  masyarakat memilih

kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan

dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan

lingkungan
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j. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam

setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan

kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya

G. Kerangka Pikir

Konsep PUG disepakati di Indonesia pada tahun 2000, seiring dengan

dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Pengarusutamaan gender

adalah suatu strategi yang dilakukan untuk menciptakan kondisi keadilan dan

kesetaraan gender, yaitu upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan

laki-laki atas kesepakatan yang sama, pengakuan yang sama, dan

penghargaan yang sama oleh masyarakat. Agar dalam setiap penyusunan

kebijakan, program, proyek, dan kegiatan instansi atau lembaga pemerintah

dan non pemerintah harus responsif gender.

Salah satu kebijakan bidang pembangunan yang diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Pasal 4 ayat (1) menjelaskan

bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD). Peraturan ini merupakan

tindaklanjut dari Intruksi Presiden, dan sebagai landasan hukum yang kuat

untuk mengimplementasikan kebijakan PUG bidang pembangunan dalam

menanggapi masalah ketimpangan gender pembangunan daerah di Indonesia.
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Selain itu pemerintah Provinsi Lampung juga mempertegas kebijakan ini di

daerah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 10

Tahun 2011 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Masalah ketimpangan dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan

di Kecamatan Way Jepara tepatnya di Desa Braja Sakti yang ditangani oleh

bagian UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) PUG bidang pembangunan

Kecamatan yang salah satu tujuannya adalah mendukung pelaksanaan

progender pada PNPM serta stakeholders yang terkait. Implementasi

kebijakan pengarusutmaan gender di Desa Braja Sakti Kecamatan Way

Jepara, ternyata masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, Oleh

karena itu peneliti ingin melihat proses tahapan pelaksanaan kebijakan serta

mengetahui kendala-kendala yang terjadi mengenai pengarusutamaan gender

pada PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara.

Variabel yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan

pengarusutamaan gender bidang pembangunan Kecamatan adalah model

implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino

(2008:141-144), meliputi: 1) Ukuran dan tujuan kebijakan; 2) Sumber daya;

3) Karakteristik agen pelaksana; 4) Sikap/kecenderungan (Disposition) para

pelaksana; 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; 6)

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
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Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Sumber : Diolah oleh peneliti 2014

Kondisi perempuan yang masih termarginalkan dalam berbagai aspek
kehidupan baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan

Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Pengarustamaan Gender dalam
Pembangunan Daerah

Implementasi kebijakan
Pengarusutamaan Gender dalam

pelaksanaan PNPM di
Kecamatan Way Jepara

Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2013

Implementasi kebijakan:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2) Sumber daya
3) Karakteristik agen pelaksana
4) Sikap/kecenderungan (Disposition) para

pelaksana.
5) Komunikasi antar organisasi
6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik;

dan

Sumber : Van Meter Dan Van Horn (Dalam
Agustino (2008:141-144)

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Nasional

Tercapainya keadilan dan kesetaraan serta meningkatkan partisipasi masyarakat baik laki-
laki maupun perempuan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe  dan  Pendekatan  Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe deskriptif dengan

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu cara yang

digunakan peneliti untuk memperoleh data dilapangan. Penelitian kualitatif

disebut juga penelitian naturalistik yaitu penelitian yang digunakan untuk

meneliti pada kondisi objek alamiah. Bogdan dan Taylor dalam Moleong

(2005:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam

variabel atau hipotesis tetapi harus dipandang sebagai bagian dari keutuhan.

Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2005:5) penelitian kualitatif merupakan

penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan

berbagai metode yang ada.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan

bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian dalam ilmu

pengetahuan sosial. Penelitian dilakukan dalam kondisi objek alamiah,
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dimana antar individu (peneliti) dengan latar (fokus penelitiannya) tidak

diisolasi ke dalam bentuk variabel atau hipotesis, karena antara peneliti

dengan tempat penelitiannya merupakan satu kesatuan yang utuh (holistik).

Peneliti juga merupakan instrumen kunci dalam penelitian ini, karena

penelitian itu sendiri bergantung pada pengamatan yang dilakukan oleh

peneliti dalam suatu kawasan tertentu. Melalui pendekatan kualitatif

deskriptif penulis bermaksud untuk memaparkan mengenai gejala-gejala yang

terdapat di dalam masalah penelitian yaitu mendeskripsikan kejadian empiris

mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Implementasi Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MP) Perdesaan pada

Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun

2013

B. Fokus Penelitan

Suatu penelitian perlu adanya pembatasan masalah yang diangkat. Selain itu,

perlu juga menyatakan secara khusus batas-batas masalah agar penelitian

lebih terarah dan dapat memperoleh gambaran yang jelas kapan penelitian

tersebut dianggap telah selesai. Menurut Moleong (2005:97) fokus penelitian

dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian

guna untuk memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan. Hal yang

harus diperhatikan dalam penelitian kualitatif adalah masalah dan fokus

penelitian, karena fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan

batasan dalam pengumpulan data sehingga dengan batasan ini peneliti akan

fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melihat

betapa pentingnya merumuskan fokus penelitian dalam penelitian kualitatif
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sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, maka yang menjadi fokus

dalam penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan

Van Horn, meliputi:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan mengacu pada Perda No. 10 Tahun 2011

tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Dalam

konteks ini dasar hukum dari pelaksanaan strategi gender ini digunakan

untuk diterapkan dalam PNPM Mandiri Perdesaan untuk melihat dan

mendeskripsikan bagaimana gender ini dalam proses pembangunan

khusunya di Desa Braja Sakti.

2) Sumber daya

Sumber daya manusia dalam penelitian ini yaitu seluruh stakeholders

yang terkait seperti, staf UPK PNPM Mandiri Perdesaan, masyarakat,

aparat Desa serta stakeholders lainnya. kemudian fasilitas-fasilitas yang

mendukung dalam implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender

dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan baik itu berupa anggaran,

data-data, serta dokumen lainnya.

3) Karateristik pelaksana

Sejauhmana keterlibatan masyarakat memberikan dukungan bagi

implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender yang dilaksanakan

dalam PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Braja Sakti.

4) Sikap para pelaksana

Dengan melihat respons implementor terhadap kebijakan, yang akan

mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan



43
Pengarusutamaan Gender, serta pemahamannya terhadap kebijakan

tersebut.

5) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Komunikasi ini terkait dengan koordinasi pemerintah provinsi,

kecamatan, pemerintah desa serta UPK PNPM dalam pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di PNPM Mandiri Perdesaan.

6) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Melihat dari kondisi ekonomi masyarakat yang masih tergolong rendah

mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang

layak. Kondisi sosial masyarakat dengan taraf kehidupan rendah serta

kurangnya mendapat pendidikan yang layak, sehingga tidak memahami

arti penting gender dalam bidang pembangunan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara

Kabupaten Lampung Timur. Penentuan lokasi menurut Moleong (2005:128)

merupakan cara terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi

dan menjajaki lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan melihat

kenyataan di lapangan. Sementara itu, geografis dan praktis seperti waktu,

biaya dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi

penelitian.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan dengan alasan bahwa, pelaksanaan

pengarusutamaan gender diterapkan pada setiap instansi maupun badan
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kepemerintahan serta adanya kebijakan-kebijakan publik yang terkait, Desa

Braja Sakti yang berada di Kecamatan Way Jepara merupakan salah satu

Desa di Kecamatan yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat

yang berbasis gender . Selain itu, tujuannya dari adanya pengarusutamaan

gender yaitu menyetarakan status dan kondisi yang sama, baik laki-laki dan

perempuan dalam berbagai bidang.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data merupakan bentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil

pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu yang

dipertanyakan sehubungan dengan masalah penelitian. Data penelitian terbagi

atas 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Data primer yaitu berupa kata-kata, tindakan informan serta peristiwa-

peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan

merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada dilokasi

penelitian. Data primer ini diperoleh peneliti selama proses

pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara terhadap

pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam program

nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan Desa Braja

Sakti.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh

oramg yamg melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.

Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan peneliti
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terdahulu. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-

dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan

Gender Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan di Desa Braja Sakti.

2. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2005: 157), sumber data utama

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan yang didapat dari

informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang

maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk

mengumpulkan data yang diinginkan sesui dengan masalah dan fokus

penelitian.

a. Informan

Sumber data ini merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam

permasalahan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dalam

program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan pada

Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

tahun 2013. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel. 3.1. Informan Peneliti

No Jabatan

1 Yulizar, S.E Kepala Unit Pelaksana Kegiatan
PNPM Kecamatan Way Jepara

2 Ibu Robiyah, S.Sos Fasilitator Kecamatan

3 Endang Rukmana Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
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(Kader Laki-Laki)

4 Proyustitia Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Kader Perempuan)

Sumber : diolah peneliti, 2014

b. Dokumen-dokumen

Dokumen-dokumen yang digunakan merupakan dokumen yang

berhubungan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari berbagai sumber

meliputi: Undang-undang, peraturan daerah, catatan-catatan, arsip-arsip,

foto dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan

kebijakan pengarusutamaan gender dalam program nasional

pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan pada Desa Braja Sakti

Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 3.2. Dokumentasi

No. Dokumen

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan di Daerah yang diperbaharui
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

3. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Pengarustamaan Gender dalam
Pembangunan Daerah

4. Petunjuk Operasional Teknis Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

5. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes) tahun 2011-2015

Sumber : diolah peneliti, 2014
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E. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan

berdasarkan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah :

a) Wawancara Mendalam (indepht interview)

Menurut Moleong (2005:186) menyatakan, wawancara adalah percakapan

dengan maksut tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara

mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka,

dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat

penelitian. Dalam hal ini metode wawancara mendalam yang dilakukan

dengan adanya daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Wawancara yang dilakukan pada penelitian adalah wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengambilan data. Oleh

karena itu, dalam melakukan wawancara harus menyiapkan instrumen

penelitian berupa pertanyaan tertulis. Teknik ini digunakan untuk menjaring

data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara ini

peneliti lakukan terhadap lembaga terkait dalam Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Braja Sakti kecamatan Way

Jepara Kabupaten Lampung Timur tahun 2013, adapun informan dalam

penelitian ini, peneliti gambarkan pada tabel dbawah ini:
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b) Dokumentasi

Sumber data ini merupakan berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan

pelaksanaan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) di Desa

Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013.

c) Observasi

Sumber data ini berasal dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selama

penelitian berada dilokasi penelitian, dimana peneliti berinteraksi secara

penuh dalam situasi sosial dengan subjek penelitian. Teknik ini digunakan

untuk mengamati, memahami peristiwa secara cermat, mendalam dan

terfokus terhadap subjek penelitian, baik dalam suasana formal maupun

santai.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong

(2005:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat

diceritakan kepada orang lain.

Langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan

menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan.

Menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena

data-data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan.  Proses analisis
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data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai

sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam

catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan

data seperti dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono

(2012:246) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga

datanya jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (reduction data).

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data bersifat terus

menerus sebelum data benar-benar terkumpul.

2. Penyajian Data (Data Display).

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penelitian ini penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian, grafik, foto

atau gambar sejenisnya jaringan atau bagan. Akan tetapi, paling sering

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks

naratif.
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3. Penarikan Kesimpulan (concluting drawing).

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus

sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak awal memasuki lokasi

penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan

mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul,

yang dituangkan dalam kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan

dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian

berdasarkan observasi, wawancara serta dokumentasi hasil penelitian.

G. Keabsahan Data

Setiap penelitian memerlukan kriteria untuk melihat derajat kepercayaan atau

kebenaran atas hasil penelitian. Standar penelitian kualitatif disebut

keabsahan data. Keabsahan data merupakan konsep penting yang

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) atas keandalan (realibilitas).

Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh

standar yang digunakan. Keabsahan data merupakan pengganti standar

validitas bagi penelitian kualitatif.

Menurut Moleong (2005:173) ada empat kriteria yang digunakan untuk

memeriksa keabsahan data yaitu: kepercayaan, keteralihan, kebergantungan,

dan kepastian. Namun, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan data

dengan derajat kepercayaan menggantikan konsep validitas internal dari non

kualitatif. Upaya yang telah peneliti lakukan agar hasil penelitian ini dapat

dipercaya adalah dengan triangulasi. Triangulasi berupaya untuk mengecek
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kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan

sumber lain dari berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang

berlainan dan dengan metode yang berlainan.

1. Triangulasi

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan

dengan data yang diperoleh dengan sumber lain dari berbagai fase

penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang

berlainan. Untuk memeriksa keabsahan data, dalam penelitian ini peneliti

melakukan pengecekan dalam berbagai sumber, yaitu dengan melakukan

wawancara lebih dari satu pihak informan dalam program PNPM Mandiri

Perdesaan di Desa Braja Sakti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk triangulasi data dan

triangulasi metodelogis. Triangulasi data dimana peneliti menggunakan

beragam sumber dalam penelitian ini. Melalui metode ini peneliti dapat

menguji keredibilitas data dengan melakukan pengecekan data yang telah

diperoleh melalui berbagai sumber.

Dalam penelitian ini, peneliti menguji kredibilitas implementasi kebijakan

pengarusutamaan gender pada PNPM MP oleh UPK, Kecamatan, aparatur

desa dan masyarakat dengan melakukan pengumpulan data yang kemudian

dideskripsikan dan dikategorikan untuk menentukan  pandangan yang

sama, berbeda, dan spesifik dari sumber-sumber tersebut. Triangulasi

metodeologis, dimana peneliti menggunakan beberapa metode untuk
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penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode

dokumentasi dan wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait.

2. Ketekunan/keajegan pengamatan

Keajegan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan

berbagai cara dalam kaitan dengan proses analis yang konstan atau tentatif.

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur

yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut

secara rinci. Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan

pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap hal-

hal yang menonjol. Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada suatu

titik sehingga pada pemerikasaan tahap awal tampak salah satu atau atau

seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa,

untuk keperluan itu teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan

secara rinci bagaimana proses penemuan secara tentatif dan penelaahan

secara rinci tersebut dilakukan.
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Way Jepara

1. Deskripsi Wilayah Kecamatan Way Jepara

Kecamatan Way Jepara merupakan bagian wilayah Kabupaten Lampung Timur

yang berpenduduk 53.272 jiwa dengan luas wilayah 135,78 km2, dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut (Way Jepara dalam Angka. Lampung Timur: BPS

Lampung Timur, 2004:1) :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Ratu.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandar Sribhawono dan

Kecamatan Mataram baru.

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Braja Selebah.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sukadana.

Ibukota Kecamatan Way Jepara berkedudukan di desa Braja Sakti. Wilayah

Kecamatan Way Jepara meliputi 16 (enam belas)desa yaitu :

1. Braja Fajar 9. Labuhan Ratu Dua

2. Braja Emas 10. Sumur Bandung

3. Braja Caka 11. Labuhan Ratu Satu

4. Braja Dewa 12. Braja Sakti

5. Sri Wangi 13. Braja Asri
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6. Jepara 14. Sumber Marga

7. Sumberjo 15. Labuhan Ratu Danau

8. Sri Rejosari 16. Labuhan Ratu Baru

2. Demografi Kecamatan Way Jepara

Salah satu ciri pokok penduduk di negara berkembang seperti Indonesia, selain

jumlahnya besar, secara geografis penyebarannya tidak merata. Kecamatan Way

Jepara dengan luas wilayah sekitar 135.78 km2 . Persebaran penduduk yang tidak

merata tidak terlepas dari adanya pengaruh geografis yaitu aspek kultur, historis,

dan ekologi, serta dukungan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Persebaran

penduduk berorientasi pada potensi pertanian dan bergeser ke agroindustri.

Sehingga terjadi pola pergeseran yang kurang ideal dengan kepadatan tertinggi

pada daerah sentral daerah industri dan akses yang lebih baik.

Kecamatan Way Jepara merupakan kawasan yang direncanakan oleh pemerintah

Kabupaten Lampung Timur sebagai daerah permukiman berkepadatan tinggi yang

bersifat heterogen dengan berbagai suku yang ada di kecamatan tersebut, seperti

suku asli yaitu Lampung dan suku pendatang yaitu, Jawa, Padang, Sunda dan

Bali. Jumlah penduduk di Kecamatan Way Jepara Tahun 2013 adalah 53.272

jiwa. Terdiri dari laki-laki sebanyak 27.456 jiwa dan perempuan sebanyak 25.816

jiwa, dengan sex ratio 106 (www.Lampungtimurkab.go.id. Way Jepara dalam

Angka. Lampung Timur: BPS Lampung Timur, 2004).
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Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Menurut Kelamin Dan Sex Ratio Per Desa Di
Kecamatan Way Jepara Tahun 2013

No
.

Desa Rumah
Tangga

Penduduk
Laki-laki

Penduduk
Perempuan

Jumlah Sex
Ratio

1. Braja Fajar 597 985 970 1 955 102
2. Braja Emas 638 1 056 1 032 2 088 102
3. Braja Caka 800 1 443 1 304 2 747 111
4. Braja Dewa 469 887 805 1 692 110
5. Sriwangi 318 570 537 1 107 106
6. Jepara 1 429 2 442 2 652 5 094 92
7. Sumberjo 1 184 2 200 2 185 4 385 101
8. Sri Rejosari 924 1 568 1 501 3 069 104
9. Labuhan Ratu Dua 1 052 2 032 2 080 4 112 98
10. Sumur Bandung 789 1 425 1 690 3 115 84
11. Labuhan Ratu Satu 1 721 3 367 3 367 6 687 101
12. Braja Sakti 1 802 3 581 3 346 6 927 107
13. Braja Asri 1 258 2 348 2 115 4 463 111
14. Sumber Marga 470 865 753 1 618 115
15. Labuhan Ratu Danau 352 685 680 1365 101
16. Labuhan Ratu Baru 846 2 002 846 2 848 237

Way Jepara 14,649 27456 25816 53272 106
Sumber: Way Jepara Dalam Angka. BPS 2013

B. Gambaran Umum Desa Braja Sakti

1. Sejarah Terbentuknya Desa Braja Sakti

Desa Braja Sakti dibentuk pada tahun 1956,  jawatan transmigrasi se-Way Jepara

yang pada waktu itu dikepalai oleh bapak Abdullah Nuh. Peserta terdiri dari

transmigrasi lokal dan transmigrasi umum. transmigrasi lokal berasal dari

kecamatan punggur, metro sedangkan transmigrasi umum berasal dari daerah

jawa barat, jawa tengah dan jawa timur bahkan sebagian berasal dari pulau

Madura dan bali.

Penempatan transmigrasi dimulai awal tahun 1957 dengan jumlah penduduk

1.074 jiwa yang terdiri dari 358 kepala keluarga (KK), desa braja sakti yang luas

wilayahnya 856 ha, pada saat ini berpenduduk 6.879 jiwa dan terdiri dari 1.735kk
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dengan batas-batas desa sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa

Braja Asri, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumberjo, sebelah barat

berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu Satu dan Labuhan Ratu Dua, sebelah timur

berbatasan dengan Desa Braja Indah (Sumber: Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa. Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung

TimurTahun 2011-2015).

2. Visi dan Misi Desa Braja Sakti

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka desa braja sakti mengacu pada

visi pemerintah kabupaten lampung timur yaitu : terwujudnya kabupaten lampung

timur sebagai daerah agraris yang didukung oleh masyarakat yang maju, mandiri,

sejahtera, dan demokratis. (Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa. Desa Braja Sakti, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung

TimurTahun 2011-2015).

Berdasarkan visi tersebut maka desa braja sakti menetapkan visi dan misi sebagai

berikut :

a. Visi : “ terwujudnya masyarakat desa braja sakti yang bertaqwa,

mandiri dalam pembangunan sarana prasarana umum baik fisik maupun

non-fisik, sejahtera dan demokratis.”

b. Taqwa : suatu kondisi masyarakat yang taat menjalankan petunjuk

dan ajaran agama yang dianut serta mewujudkannya dalam kehidupan

sehari-hari.
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c. Mandiri : suatu kondisi masyarakat yang mampu memnuhi

kebutuhan dasar untuk hidup secara layak tenpa tergantung pada pihak lain

d. Sejahtera : suatu kondisi masyarakat yang dapat memenuhi

kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan dan papan sesuai dengan standar

kelayakan serta mendapat jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, dan

jaminan keamanan yang memadai.

e. Demokratis : suatu kondisi masyarakat yang mampu membangun

kepercayaan dalam mewujudkan pemerintah desa yang baik, terciptanya

kerukunan masyarakat, serta makin meningkatnya peran serta masyarakat

dalam pembangunan.

Misi dari Desa Braja Sakti antara lain :

1. Menambahdan memperbaiki saranan dan prasarana untuk meningkatkan

sdm dalam mendukung program kerja

2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui peningkatan

produksi pertanian, industry rumah tangga dan perdagangan

3. Menggali dan meningkatkan pendapatan asli dasa

4. Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan

masyarakat melalui kelompok-kelompok usaha

5. Menambah lapangan pekerjaan melalui sector pertanian, industry rumah

tangga, jasa dan perdagangan

6. Meningkatkan disiplin aparatur, untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat

7. Meningkatkan sumber daya manusia (sdm) dibidang ilmu pengetahuan

dan agama
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8. Mendorong kemandirian

9. Mengusulkan bantuan kepada dinas terkait, untuk menambah modal usaha

10. Menciptakan kondisi kamtibmas

3. Kebijakan pembangunan

a. Arah kebijakan pembangunan

Arah kebijakan desa braja sakti diawali oleh tokoh masyarakat, tokoh agama,

RT/RW , pemerintah desa beserta BPD dalam rangka pengalian gagasan. Dari

penggalian gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan di desa dan kebutuhan

yang diperlukan oleh masyarakat, sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat

dapat tertampung dan ditindak lanjuti dengan baik.

Sebagai wakil dari masyarakat, BPD berperan aktif membantu pemerintah desa

dalam menyusun program pembangunan desa. Pemerintah desa bersama BPD

merumuskan program pembangunan desa. Dalam menyusun program

pembangunan ini dengan menggunakan skala prioritas.

b. Potensi dan masalah

1) potensi : untuk mendukung dalam penyusunan program dan program yang

diperlukan tersedia.

2) masalah : belum semua potensi dapat dimanfaatkan karena keterbatasan

sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA).

Program pembangunan Desa Braja Sakti

Untuk menjabarkan visi, misi,dan kebijakan disusun program yang mengacu pada
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- Peningkatan ekonomi masyarakat

- Pengembangan partisipasi masyarakat

- Peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat

- Peningkatan kualitas hidup

- Peningkatan kehidupan sosial masyarakat

c. Strategi pencapaian

Program desa braja sakti dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi

yang di susun berdasarkan sosial ekonomi masyarakat.

a). Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan

- Orientasi pembangunan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat

- Meningkatkan sdm melalui pendidikan

- Meningkatkan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat

- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kepedulian kesehatan

- Melestarikan kehidupan social masyarakat berdasarkan nilai-nilai religious

b). Menetapkan prioritas pembangunan

- Pembangunan diarahkan pada infrastruktur

- Pembangunan sarana dan prasarana umum

- Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi
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d. Kondisi yang diharapkan

Dalam rangka pembangunan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan kondisi social

ini melalui gambaran umum desa, maka diharapkan akan terjadi perubahan sesui

dengan tujuan yang ingin dicapai. Kondisi yang diharapkan akan terjadi :

- Peningkatan ekonomi masyarakat

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

- Peningkatan mutu pendidikan

- Peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan masyarakat

- Hubungan masyarakat yang baik melalui peningkatan kehidupan social

(Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Desa Braja Sakti,

Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung TimurTahun 2011-2015).

C. Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

1. Visi Dan Misi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM-MP)

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian

masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar

masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi

sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar

lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah

kemiskinan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas

masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan
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partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran  pemerintahan lokal; (4)

peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi

masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang

dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin

sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta

mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan

strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan

pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM

Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan

pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah tahapan

pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

2. Tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM-MP)

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan

kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong

kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang

berkelanjutan

Tujuan khususnya meliputi:

a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat

miskin dan atau kelompok perempuan
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b. dan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan

c. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan

mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal

dengan mempertimbangkan kelestariannya.

d. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi

pengelolaan pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan

e. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang

diprioritaskan oleh masyarakat

f. Melembagakan pengelolaan dana bergulir

g. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa

h. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya

penanggulangan kemiskinan perdesaan dan perbaikan lingkungan hidup

3. Keluaran Dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

a. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumahtangga Miskin (RTM) dan

kelompok perempuan dan kelompok masyarakat adat mulai tahap

perencanaan pelaksanaan/pengawasan sampai dengan pelestarian

b. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa

c. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam

memfasilitasi pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan

d. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

bagi masyarakat
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e. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan

sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM

f. Terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pengelolaan

pembangunan

g. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku

kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan

4. Prinsip Dasar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM-MP)

Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan mempunyai prinsip

atau  nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap

pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan

rangkaian kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.  Nilai-nilai dasar tersebut diyakini

mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM Mandiri Perdesaan. Prinsip-prinsip

itu meliputi:

a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu

pada pembangunan manusia adalah  masyarakat  hendaknya memilih

kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan

manusia daripada pembangunan fisik semata

b. Otonomi.  Pengertian prinsip otonomi adalah  masyarakat   memiliki

hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung

jawab, tanpa intervensi negatif dari luar

c. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan

ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan
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pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari

pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat

d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi

pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil

berpihak kepada masyarakat miskin

e. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan

secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan

pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan,

pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan

tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materil

f. Kesetaraan dan keadilan gender.  Pengertian prinsip kesetaraan dan

keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki  dan perempuan

mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan

dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan,kesetaraan juga

dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik

g. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat

mengambil keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat

h. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan

akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi

dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan

dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan

baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif

i. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah  masyarakat memilih

kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan
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dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan upaya perbaikan

lingkungan

j. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam

setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan

kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya

5. Sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri

Perdesaan (PNPM-MP)

a. Lokasi Sasaran:

Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh

kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya

dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan

kategori kecamatan  bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri

Perdesaan.

b. Kelompok Sasaran:

1. Masyarakat miskin dan masyarakat adat di perdesaan,

2. Kelembagaan masyarakat di perdesaan,

3. Kelembagaan pemerintahan lokal

6. Peran Pelaku-Pelaku Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Mandiri Perdesaan (PNPM-MP)

Masyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap

perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di
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Desa, Kecamatan, Kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai pelaksana,

fasilitator, pembimbing dan pembina agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan

mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan tercapai dan dilaksanakan secara benar dan

konsisten.

a. Pelaku di Desa

Pelaku di desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam

pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa. Pelaku di desa meliputi :

1) Kepala Desa (Kades)

Peran Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran

serta keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di desa.

Bersama BPD, kepala desa menyusun peraturan desa yang relevan dan

mendukung terjadinya proses pelembagaan prinsip dan prosedur PNPM

Mandiri Perdesaan sebagai pola pembangunan partisipatif, serta

pengembangan dan pelestarian aset PNPM Mandiri Perdesaan yang telah

ada di desa. Kepala desa juga berperan mewakili desanya dalam

pembentukan forum musyawarah atau badan kerja sama antar desa.

2) Badan Permusyawarahan Desa (BPD atau sebutan  lainnya)

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, BPD (atau sebutan

lainnya) berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses dari setiap

tahapan PNPM Mandiri Perdesaan, termasuk sosialisasi, perencanaan,

pelaksanaan, dan pelestarian di desa. Selain itu juga berperan dalam

melegalisasi atau mengesahkan  peraturan desa yang berkaitan dengan

pelembagaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan di desa. BPD



67

juga bertugas mewakili masyarakat bersama Kepala Desa dalam

membuat persetujuan pembentukan badan kerja sama antar desa.

3) Tim Pengelola Kegiatan (TPK)

TPK terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah

desa sosialisasi yang mempunyai fungsi dan peran untuk

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola

administrasi, serta keuangan PNPM Mandiri Perdesaan. TPK sekurang-

kurangnya terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris.  Pada saat

Musyawarah Desa Informasi hasil MAD keanggotaan TPK dilengkapi

dengan Ketua Bidang yang menangani suatu jenis kegiatan yang akan

dilaksanakan.

Untuk mengakomodasi pengelolaan kegiatan yang diusulkan oleh

beberapa desa, dibentuk TPK antar desa yang berkedudukan disalah satu

desa, dipilih oleh wakil-wakil desa. Tugas-tugas TPK antar desa serupa

dengan TPK di tingkat desa. Kelompok Kerja (POKJA) Kegiatan

Multiyears (Tahun Jamak)Untuk mengelola kegiatan yang penyaluran

dananya bersifat multiyears dapat dibentuk kelompok kerja kegiatan

multiyears

4) Tim Penulis Usulan (TPU)

TPU berasal dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah

desa. Peran Tim Penulis Usulan adalah menyiapkan dan menyusun

gagasan-gagasan kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa

dan musyawarah khusus perempuan, serta dokumen-dokumen yang
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diperlukan untuk musrenbang reguler, termasuk RPJMDes dan RKPDes.

Anggota TPU dipilih oleh masyarakat berdasarkan keahlian dan

ketrampilan yang sesuai dengan jenis kegiatan yang diajukan

masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, TPU bekerja sama dengan

kader-kader desa yang ada.

5) Tim Pemantau

Tim Pemantau menjalankan fungsi pemantauan terhadap pelaksanaan

kegiatan yang ada di desa. Keanggotaannya berasal dari anggota

masyarakat yang dipilih melalui musyawarah desa. Jumlah anggota tim

pemantau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah.

Hasil pemantauan kegiatan disampaikan saat musyawarah desa dan antar

desa.

6) Tim Pemelihara

Tim Pemelihara berperan menjalankan fungsi pemeliharaan terhadap

hasil-hasil kegiatan yang ada di desa, termasuk perencanaan kegiatan

dan pelaporan. Keanggotaannya berasal dari anggota masyarakat yang

dipilih melalui musyawarah desa perencanaan. Jumlah anggota tim

pemelihara sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan saat musyawarah.

Hasil laporan pemeliharaan disampaikan saat musyawarah desa dan

antar desa. Dalam menjalankan fungsinya, tim pemelihara didukung

dengan dana yang telah dikumpulkan atau yang berasal dari swadaya

masyarakat setempat.

7) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K)
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KPMD/K  adalah warga desa terpilih yang memfasilitasi atau memandu

masyarakat  dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM

Mandiri Perdesaan di desa dan kelompok masyarakat pada tahap

perencanaan, pelaksanaan, maupun pemeliharaan.

Sebagai kader masyarakat yang peran dan tugasnya membantu

pengelolaan pembangunan di desa, diharapkan tidak terikat oleh waktu.

Jumlah KPMD/K disesuaikan dengan kebutuhan desa dengan

mempertimbangkan keterlibatan atau peran serta kaum perempuan,

kemampuan teknik, serta kualifikasi pendampingan kelompok ekonomi

dan sebagainya. Jumlah KPMD/K  5 ( lima )  orang, sekurang-kurangnya

2  orang dari  perempuan..

Kader dengan kualifikasi kemampuan teknik berguna untuk

memfasilitasi dan membantu TPU membuat penulisan usulan dan

membantu pelaksanaan kegiatan prasarana infrastruktur yang diusulkan

masyarakat. Kualifikasi keterlibatan kader dari perempuan adalah

perwujudan kebijakan untuk lebih berpihak, memberi peran dan akses

dalam kegiatan pembangunan untuk kaum perempuan, terutama

meningkatkan mutu fasilitasi musyawarah khusus perempuan.

Kualifikasi kemampuan pemberdayaan masyarakat terutama untuk

memfasilitasi dan membantu Fasilitator Kecamatan dalam tahapan

kegiatan dan pendampingan kelompok masyarakat. Kader dengan

kualifikasi pengembangan ekonomi berguna untuk memfasilitasi dan

membantu masyarakat atau kelompok dalam pengembangan ekonomi

masyarakat.
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8)   Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat adalah kelompok yang terlibat dan mendukung

kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, baik kelompok sosial, kelompok

ekonomi maupun kelompok perempuan. Termasuk sebagai kelompok

masyarakat misalnya kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu

PKK, kelompok SPP, kelompok usaha ekonomi, kelompok pengelola

air, kelompok pengelola pasar desa, dsb.

9) Kelompok Kerja (Pokja)

Khusus di desa-desa yang mendapatkan alokasi dana tahun jamak

(multiyears) dibentuk kelompok kerja kegiatan tahun jamak

(multiyears). Kepengurusan pokja   terdiri dari  Ketua, Sekretaris dan

Bendahara atau sesuai kebutuhan dan dipilih dari anggota masyarakat

yang memiliki kompetensi dan pengalaman sesuai jenis kegiatan tahun

jamak yang didanai. Misalnya untuk pokja  kegiatan pendidikan dapat

diambil dari Komite Sekolah, dll.

b. Pelaku di Kecamatan

1) Camat

Camat atas nama Bupati  berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM

Mandiri Perdesaan kepada desa-desa di  wilayah kecamatan. Selain itu

camat juga bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC)

tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar

desa untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan.
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2) Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK)

PjOK adalah seorang Kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain

yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan

berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggung jawab atas

penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan

PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan.

3) Tim Verifikasi (TV)

TV adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki

pengalaman dan keahlian khusus, di bidang teknik prasarana,  simpan

pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan ketrampilan masyarakat

sesuai usulan kegiatan yang diajukan masyarakat  dalam musyawarah

desa perencanaan. Peran TV adalah melakukan pemeriksaan serta

penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM Mandiri Perdesaan

dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa

sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. TV menjalankan

tugas ini berdasarkan penugasan yang diperoleh dari MAD/BKAD.

4) Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan

kegiatan antar desa. Pengurus UPK sekurang-kurangnya terdiri dari

ketua, sekretaris, dan bendahara dan ditambahkan minimal 1 orang yang

mengelola kegiatan dana bergulir pada Kecamatan PNPM MPd yang

memiliki total kas, bank dan pinjaman kegiatan dana bergulir minimal 2

milyar rupiah.
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5) Badan Pengawas UPK (BP-UPK)

BP-UPK berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi,

dan keuangan  yang dilakukan oleh UPK. BP-UPK dibentuk melalui

musyawarah antar desa, sekurang-kurangnya tiga orang terdiri dari ketua

dan anggota. BP-UPK menjalankan tugas ini berdasarkan penugasan

yang diperoleh dari MAD/BKAD.

6) Fasilitator Kecamatan

Fasilitator Kecamatan adalah pendamping masyarakat dalam mengikuti

atau melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Peran fasilitator

kecamatan adalah  memfasilitasi masyarakat dalam setiap tahapan

PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap sosialisasi, perencanaan,

pelaksanaan, dan pelestarian, selain itu juga berperan dalam

membimbing kader-kader desa atau pelaku-pelaku PNPM Mandiri

Perdesaan di desa dan kecamatan.

7). Fasilitator  Teknik Kecamatan

FKT merupakan pendamping masyarakat yang berperan memfasilitasi

masyarakat dalam setiap  proses  tahapan, mulai dari sosialisasi,

perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta  membimbing  KPMD

atau pelaku-pelaku lainnya di desa dan kecamatan khususnya dalam

bidang teknis.

8) Pendamping Lokal  (PL) Pemberdayaan

Pendamping lokal  adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang

membantu fasilitator kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam



73

melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan pada

tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian. Di setiap kecamatan

akan ditempatkan minimal satu orang pendamping lokal.

9) Pendamping Lokal (PL) UPK

Pendamping Lokal (PL) Kegiatan Dana Bergulir adalah tenaga

pendamping dari masyarakat yang membantu fasilitator untuk

memfasilitasi kelompok dan masyarakat dalam pelaksanaan, pelestarian

dan pengembangan kegiatan dana bergulir.

10) Tim Pengamat

Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau

dan mengamati jalannya proses musyawarah antar desa. Serta

memberikan masukan dan saran agar MAD dapat berlangsung secara

partisipatif.

11) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

BKAD adalah lembaga lintas desa yang dibentuk secara sukarela atas

dasar kesepakatan dua atau beberapa desa di satu wilayah dalam satu

kecamatan dan atau antar kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan

tertentu. BKAD pada awalnya  dibentuk untuk melindungi dan

melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK,

sarana-prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan

bidang kesehatan, dan perguliran dana.

BKAD berkembang sebagai lembaga pengelola  pembangunan

partisipatif,  pengelola   kegiatan masyarakat, pengelola aset produktif
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dan sumber daya alam, serta program/ proyek dari pihak ketiga yang

bersifat antar desa .

Dalam hubungan dengan lembaga-lembaga bentukan PPK (UPK, BP-

UPK, TV, TPK, dan lain-lain) BKAD menjadi jalan keluar dari masalah

statuta dan payung hukum. BKAD menjelaskan tentang status

kepemilikan, keterwakilan, dan batas kewenangan.

Dalam kaitan dengan UPK, maka fungsi BKAD adalah merumuskan,

membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan

UPK dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pelaksanaan program,

dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan dalam

pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan program, BKAD melalui unit kerja

pendukung  memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, dan pengkoordinasian kegiatan pemeliharaan antar desa.

Termasuk dalam hal ini, BKAD juga berperan melakukan evaluasi

berkala terhadap perkembangan pelaksanaan program, perkembangan

penanganan masalah, serta pengawasan antar desa

12) Setrawan Kecamatan

Setrawan Kecamatan diutamakan dari pegawai negeri sipil di lingkungan

kecamatan yang dibekali kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan

tugas akselerasi perubahan sikap mental di lingkungan pemerintah

kecamatan dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi

masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif.
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Dalam hal tertentu pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah

dapat ditugaskan di kecamatan sebagai setrawan kecamatan. Dalam

kaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan, setrawan melibatkan diri

dalam proses kegiatan pada  perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian

kegiatan.

c. Pelaku di Kabupaten

1) Bupati

Bupati merupakan pembina Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten,

Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PjOK) serta bertanggung

jawab atas pelaksanaan PNPM Mandiri di kabupaten. Bersama DPRD,

Bupati bertanggung jawab untuk melakukan kaji ulang terhadap

peraturan daerah yang berkaitan dengan pengaturan desa sesuai

komitmen awal.

2) Tim Koordinasi PNPM-Mandiri Kabupaten (TK PNPM Kab)

Tim Koordinasi PNPM Mandiri Kabupaten  dibentuk oleh Bupati untuk

melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat,

pembinaan administrasi, dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada

seluruh tahapan program PNPM Mandiri Perdesaan. TK-PNPM Mandiri

Kab juga berfungsi dalam memberikan dukungan  koordinasi program

antar instansi, pelayanan dan proses administrasi di tingkat kabupaten.

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, TK PNPM Mandiri Kab

dibantu oleh Sekretariat PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten.

3) Penanggung jawab Operasional Kabupaten (PjOKab)
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PjOKab adalah seorang pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan

Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di

Kabupaten yang berperan sebagai pelaksana harian TK PNPM Mandiri

kabupaten. PjOKab ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

4) Fasilitator Kabupaten

Fasilitator Kabupaten adalah tenaga   profesional yang berkedudukan di

tingkat Kabupaten. Peran Fasilitator Kabupaten adalah sebagai

supervisor atas pelaksanaan kegiatan tahapan dan kegiatan dana bergulir

PNPM Mandiri Perdesaan, Pengelolaan dana BLM dan dana bergulir

PNPM Mandiri Perdesaan.

Fasilitator Kabupaten terdiri dari Fasilitator Kabupaten Pemberdayaan ,

Fasilitator Teknik, Fasilitator Keuangan, Fasilitator Kabupaten

Perguliran dan Pengembangan Usaha.

i. Fasilitator Kabupaten Pemberdayaan mempunyai fungsi untuk

memastikan seluruh proses tahapan kegiatan  mulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian berjalan dengan baik

serta memberikan bimbingan atau  dukungan teknis dan

manajemen kepada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di

kecamatan dan desa. Fas-Kab juga berperan sebagai fasilitator

bagi pemerintahan daerah dalam melakukan kajian terhadap

peraturan-peraturan daerah yang relevan dengan PNPM Mandiri

Perdesaan. Dalam menjalankan perannya, Fas-Kab harus
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melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi PNPM Mandiri

Perdesaan Kabupaten yang ada di wilayah kerjanya.

ii. Fasilitator Kabupaten Teknik berfungsi sebagai supervisor atas

hasil kualitas teknik kegiatan prasarana infrastruktur perdesaan,

mulai dari perencanaan desain dan RAB, survei dan pengukuran,

pelaksanaan serta operasional dan pemeliharaan.

iii. Fasilitator Kabupaten Keuangan mempunyai cakupan tugas secara

khusus untuk bidang keuangan yang berkaitan secara langsung

dengan implementasi pengelolaan dana program (termasuk

melakukan audit internal) serta memberikan bimbingan atau

dukungan teknis dan manajemen kepada pelaku PNPM Mandiri

Perdesaan di kecamatan dan desa

iv. Fasilitator Kabupaten Perguliran dan Pengembangan Usaha (PPU)

Untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja pengelolaan dana

bergulir disetiap kabupaten dengan jumlah kecamatan minimal 4

lokasi PNPM MPd.

5) Asisten Fasilitator Kabupaten

Dalam pelaksanaan tugas Fasilitator di Kabupaten dibantu oleh asisten

Fasilitator Kabupaten dan Asisten Fasilitator Teknik Kabupaten. Untuk

lokasi Kabupaten dengan jumlah Kecamatan tertentu

6) Asisten Managemen Informasi Sistem (Assiten MIS)

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan data  menggunakan

Sistem Aplikasi data base  PNPM MPd,   fasilitator di Kabupaten

dibantu oleh Asisten MIS
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7) Setrawan Kabupaten

Setrawan Kabupaten adalah pegawai negeri sipil di lingkungan

pemerintah daerah kabupaten yang dibekali kemampuan khusus untuk

dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di kalangan

lingkungan pemerintah dan perubahan tata kepemerintahan,

mengkoordinasi dan memfasilitasi setrawan kecamatan, serta

mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan

partisipatif.

8) Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat ( POKJA RBM)

Untuk pengelolaan kegiatan Ruang Belajar Masyarakat di tingkat

Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat.

d. Pelaku Di Provinsi Dan Nasional

Selain pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa, kecamatan dan kabupaten juga

ada pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya yang ada di tingkat provinsi dan

nasional. Pelaku tersebut antara lain:

1) Gubernur sebagai pembina dan penanggung jawab pelaksanaan PNPM

Mandiri Perdesaan di tingkat Provinsi,

2) TK PNPM Mandiri Provinsi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur

yang berperan dalam melakukan pembinaan administrasi dan  peran

serta masyarakat, serta memberikan dukungan pelayanan dan proses

administrasi di tingkat Provinsi,

3) Penanggung jawab Operasional Provinsi (PjOProv),  adalah seorang

pejabat di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau
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pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di provinsi yang

berperan sebagai pelaksana harian TK PNPM Mandiri Provinsi. PjOProv

ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur,

4) Di tingkat wilayah disediakan beberapa tenaga ahli yang tergabung

dalam Konsultan Manajemen Wilayah. Konsultan Manajemen Wilayah

berkedudukan di Jakarta yang membawahi beberapa Provinsi dipimpin

oleh Koordinator Wilayah. Sedangkan Konsultan Manajemen Wilayah

ditingkat Provinsi dipimpin oleh Koordinator Provinsi,

5) Di tingkat nasional disediakan beberapa tenaga ahli yang dipimpin oleh

seorang Ketua Tim Konsultan Manajemen Nasional (KT-KM Nas).

6) Tim Pengendali PNPM Mandiri  berperan dalam melakukan pembinaan

kepada Tim Koordinasi PNPM Mandiri di Provinsi dan Kabupaten

yang meliputi pembinaan teknis dan administrasi. Dalam menjalankan

tugasnya Tim Pengendali PNPM Mandiri Perdesaan didukung oleh

Satuan Kerja PNPM Mandiri Perdesaan.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan maka

dapat ditarik kesimpulan mengenai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan,

sebagai berikut:

1. Kegiatan pengarusutamaan gender dalam PNPM Mandiri

Perdesaan di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara telah

dilaksanakan dengan baik. Ukuran dan tujuan serta indikator

output kegiatan Pengarusutamaan Gender dalam PNPM Mandiri

Perdesaan telah dibuat sesuai dan jelas dengan kebutuhan

masyarakat. Masyarakat sebagai salahsatu pelaku PNPM Mandiri

Perdesaan juga sudah memahami maksud dan tujuan Peraturan

Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang

pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah yang

dilaksanakan dalam PNPM Mandiri Perdesaan.

2. Sumber daya manusia yang terkait dengan Pengarusutamaan

Gender dalam PNPM Mandiria Perdesaan tidak semua pelaku-

pelaku seperti UPK, fasilitator maupun kader yang memahami
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konsep gender dan substansi kegiatan pengarusutamaan gender

secara mendalam, namun meraka tuntut untuk bisa memberikan

pemahaman mengenai gender. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya

kesadaran pemerintah kabupaten/kota dalam mengintegrasikan

Pengarusutamaan Gender dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Dana

kegiatan Pengarusutmaan Gender belum ada dana khusus untuk

membiayai pengarusutamaan gender di kecamatan, namun

pembiayaannya digabung dengan pembiayaan di sektor

kesejahteraan sosial.

3. Karakteristik agen pelaksana pengarusutamaan gender dalam

PNPM Mandiri Perdesaan sudah sesuai, hal ini dapat dilihat

pelaksanaannya sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan

dengan melihat kebutuhan dari masyarakat sendiri. Tim pengelola

dan pelaksana juga berperan aktif serta antusisas dan penuh

tanggung jawab mengarahkan masyarakat dalam melaksanakan

kegiatan.

4. Sikap dari para pelaksana pengarusutamaan gender dalam PNPM

Mandiri Perdesaan dinilai sudah sudah cukup baik dalam

mendukung penerapan aspek pengarusutamaan gender, dengan ikut

perpartisipasi dalam  pelaksanaan kebijakan.

5. Komunikasi yang terjadi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri

Perdesaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Desa

Braja Sakti Kecamatan Way Jepara sudah berjalan secara baik, hal

ini dapat dilihat dari koordinasi dalam penyampaian informasi
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yang telah berjalan, namun belum maksimal karena kesalahan

teknis dalam penyampaian informasi sehingga koordinasi yang

seharusnya berjalan dengan baik justru menjadi penghambat

pelaksanaan program, karena mengurangi dari tingkat kehadiran

masyarakat.

6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam pengarusutamaan

gender dalam PNPM Mandiri Perdesaan menjadi salah satu faktor

mempengaruhi dalam pelaksanaan program. Kondisi lingkungan

ekonomi masyarakat masih tergolong rendah, sehingga masyarakat

sulit untuk mendapatkan pendidikan dan karena hal ini tingkat

pengangguran ada juga masih bias gender, yaitu pengangguran

lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Kemudian kondisi

lingkungan sosial yang terjadi pada masyarakat desa yang sebagian

masih menganut sistem sosial budaya tertentu, sehingga masih

menjadi ada pembatasan akses pada proses pembangunan daerah.

Kemudian dari lingkungan politik juga mendukung sepenuhnya

pada kebijakan ini dengan baik pemerintah pusat maupun daerah.

Seperti yang sesuai pada dasar hukum dari PNPM Mandiri

Perdesaan sendiri misalnya, mengenai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, serta landasan khusus pelaksanaan PNPM

Mandiri serta menyangkut mengenai aspek penyetaraan gender.
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B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dan uraian-uraian diatas maka ada beberapa

hal yang menjadi saran dalam penelitian ini yakni :

1. Sosialisasi program terhadap masyarakat khususnya perempuan

sebaiknya juga dapat dilakukan melalui pendekatan personal

dengan memanfaatkan peran tokoh masyarakat serta didampingi

oleh fasilitator agar tidak terjadi kesalahan persepsi masyarakat

terhadap program. Sosialisasi yang dilakukan secara personal

berupa advokasi terhadap perempuan dapat meningkatkan

kepercayaan diri kaum perempuan untuk lebih aktif dalam

berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan ini.

2. Seharusnya pemerintah menyediakan atau mengalokasi dana yang

cukup, agar menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Pihak PNPM Mandiri Perdesaan perlu meningkatkan

koordinasinya dengan pemerintah Desa disetiap Kecamatan supaya

pelaksanaan kegiatan program  dapat berjalan dengan baik.

4. Untuk lebih memaksimalkan kinerja fasilitator PNPM Mandiri

Perdesaan sebaiknya pemerintah pusat memberikan pelatihan

khusus secara rutin mengenai tugas pokok serta mengenai

pemahaman gender.
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