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SARI 

Lestari, Anggraeni Munggi. 2013. Partisipasi Perempuan dalam Proses 

Pemberdayaan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan (Studi Kasus di Desa 

Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus). Skripsi, Jurusan Sosiologi 

dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing: Drs. Moh. Solehatul Mustofa,MA dan Asma Luthfi,S.Th.I, M.Hum. 

Kata Kunci : Partisipasi, Perempuan, PNPM Mandiri Perkotaan 

Kemiskinan merupakan permasalahan seluruh komponen bangsa. Untuk 

mengatasi permasalahan kemiskinan ini, maka diperlukan upaya pembangunan. 

Paradigma pembangunan yang dilakukan Indonesia telah mengalami pergeseran, 

yaitu dari pembangunan yang semula top down menjadi pembangunan yang lebih 

menitikberatkan pada partisipasi masyarakat, yang dikenal dengan bottom up. 

Pembangunan partisipatif ini terimplementasi pada program pemerintah yaitu 

PNPM Mandiri Perkotaan. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, perempuan 

mempunyai kesempatan untuk ikut berpartisipasi seperti halnya dengan laki-laki. 

Namun demikian, dalam kenyataannya masih terdapat kendala yang dihadapi oleh 

perempuan.  

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah (1) 

Bagaimana bentuk partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui 

PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten 

Kudus; (2) Bagaimana faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan 

di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus; (3) Bagaimana 

implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan di 

Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Penelitian ini bertujuan 

untuk (1) Mengetahui bentuk partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan 

melalui PNPM Mandiri Perkotaan, (2) Mengetahui faktor pendorong dan 

penghambat partisipasi perempuan, (3) Mengetahui implikasi partisipasi 

perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian studi 

kasus. Subjek penelitian ini adalah para perempuan yang terlibat dalam PNPM 

Mandiri Perkotaan melalui BKM, KSM, dan UPK. Informan penelitian dalam 

penelitian ini antara lain fasilitator, koordinator BKM, Kepala Desa 

Tanjungkarang, tokoh masyarakat, masyarakat perempuan di Desa Tanjungkarang 

yang tidak terlibat dalam kepengurusan PNPM Mandiri Perkotaan, serta suami 

dari beberapa perempuan yang ikut terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi data yang 

memanfaatkan penggunaan sumber. Teknik analisis data mencakup empat hal 

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Partisipasi perempuan dalam 

proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan ditunjukkan dengan 

kehadiran mereka pada pertemuan yang terimplementasi dalam siklus kegiatan 

pemberdayaan PNPM Mandiri Perkotaan, yang ditunjukkan dalam bentuk 
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mengajukan pertanyaan, usulan, kritik, membuat pembukuan keuangan, mendata 

masyarakat miskin, membuat proposal, melaksanakan pemantauan program, serta 

partisipasinya dalam tahap pelaksanaan kegiatan, (2) Melihat pada partisipasi 

sebagai tujuan yang mengungkapkan bahwa partisipasi perlu ditinjau secara lebih 

mendalam dari proses maupun aktivitas, dalam proses pemberdayaan ditemukan 

pula adanya faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorongnya adalah 

kesadaran perempuan untuk membangun desa, dukungan dari suami, serta adanya 

kesempatan bagi keterlibatan perempuan. Faktor penghambatnya adalah beban 

ganda yang dimiliki perempuan, waktu pelaksanaan kegiatan, serta kesulitan 

mengelola keuangan pinjaman bergulir, (3) Implikasi dari partisipasi perempuan 

adalah meningkatnya peran perempuan dari yang pasif menjadi aktif. Perempuan 

yang pada awalnya hanya sebagai penerima pasif pembangunan, kini setelah ikut 

berpartisipasi mereka menjadi lebih aktif. 

Simpulan dari penelitian ini sebagai berikut: (1) Bentuk partisipasi 

perempuan berupa pemikiran dan aktivitas  tercakup dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi, (2) Ditemukan faktor pendorong dan penghambat 

partisipasi perempuan yang bersumber pada faktor internal dan eksternal, (3) 

Implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan 

adalah perempuan menjadi lebih aktif dalam pembangunan dengan perannya 

sebagai subjek pembangunan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persoalan kemiskinan tidak lepas dari negara manapun, terutama 

negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan bukan masalah pribadi, 

golongan, bahkan pemerintah saja, tetapi merupakan masalah seluruh 

komponen bangsa. Kepedulian, kesadaran, dan kerjasama antar sesama warga 

diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. 

Dalam rangka mengatasi permasalahan kemiskinan ini, maka diperlukan 

adanya upaya pembangunan. 

Bangsa dan negara Indonesia dewasa ini berada dalam suasana 

pembangunan. Pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan 

berlandaskan Pancasila dan  Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan 

program pembangunan tersebut menemui banyak hambatan. Hambatan 

terpokok adalah dari aspek manusia karena manusia merupakan “the man 

behind the gun”, atau komponen yang menentukan berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan pembangunan sesuai seperti yang digariskan dan direncanakan 

(Walujo dkk, 1981: 1). 

Kegiatan membangun masyarakat kemudian terkait erat dengan 

memberdayakan masyarakat karena disamping memerangi kemiskinan dan 

kesenjangan juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan inisiatif. 

Pendekatan pemberdayaan ini cenderung mengutamakan alur dari bawah ke 

atas (bottom-up). Bottom up berarti mengidentifikasi masalah dan kebutuhan 
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dari bawah, kamudian diakomodasi oleh pemerintah baik daerah maupun 

pusat, dalam hal ini dinas-dinas terkait, untuk dimasukkan sebagai mata 

program dalam perencanaan pembangunan. 

Program-program pembangunan dalam rangka pengentasan 

kemiskinan yang dilakukan Pemerintah selama ini dinilai kurang menekankan 

aspek pemberdayaan, seperti halnya program Bantuan Langsung Tunai 

(BLT). Meskipun program tersebut sebenarnya memiliki tujuan baik, namun 

kenyataannya tidak mampu mendorong warga miskin menjadi warga yang 

mandiri. Di lain pihak, upaya pengentasan kemiskinan hendaknya tidak hanya 

merupakan tanggungjawab pemerintah, melainkan merupakan tanggung 

jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam rangka 

mengatasi kemiskinan secara berlanjut, maka upaya-upaya yang paling 

penting dalam pengentasan kemiskinan harus dilakukan oleh komunitas 

sendiri terutama pada tingkat kelurahan (Sukidjo, 2009: 157-158). 

Salah satu strategi untuk mengatasi persoalan di atas adalah melalui 

pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan 

masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat, agar 

mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Menurut 

Hikmat (2001:3) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan 

masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan 

kerja, dan keadilan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan 

harkat dan martabat lapisan masyarakat yang sekarang dalam kondisi tidak 

mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketidakberdayaan. 
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Hingga saat ini Bangsa Indonesia belum benar-benar terlepas dari 

kemiskinan sejak krisis berkepanjangan. Oleh karena itu, dalam upaya 

mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan strategi pemberdayaan 

dihadirkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. 

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan kelanjutan dari P2KP (Program 

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) sebagai upaya membangun 

kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan secara 

berkelanjutan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan ini ada beberapa prinsip 

pokok yang perlu diterapkan. Satu diantara prinsip tersebut merupakan 

prinsip partisipatif. Dalam prinsip ini ditekankan bahwa masyarakat terlibat 

secara aktif dalam setiap proses pembangunan. Hal ini berarti bahwa dalam 

PNPM Mandiri Perkotaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam 

setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, 

pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai 

kebutuhan paling prioritas, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan evaluasi.  

Akhir-akhir ini sering terdengar anjuran dari pihak pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah, agar diusahakan supaya rakyat lebih berpartisipasi 

dalam pembangunan (Koentjaraningrat, 1974:79). Melalui program-program 

pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat 

dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan 

pemikiran dan sumberdaya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya 

sendiri. 
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Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program 

pembangunan mutlak diperlukan karena masyarakatlah yang pada akhirnya 

akan melaksanakan program tersebut. Adanya keterlibatan masyarakat 

memungkinkan adanya rasa tanggungjawab dan rasa memiliki terhadap 

keberlanjutan program pembangunan (Suparjan, 2003: 53). 

Dapat disebutkan ada tiga alasan utama mengapa partisipasi 

masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat 

merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, 

kebutuhan, dan sifat masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program 

pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih 

mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan 

dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih 

mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki 

terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu 

hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat 

mereka sendiri (Conyers, 1992: 154-155).  

Partisipasi rakyat, terutama rakyat pedesaan, dalam pembangunan itu 

sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda, ialah : (1) 

partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek 

pembangunan yang khusus; (2) partisipasi sebagai individu di luar aktivitas-

aktivitas bersama dalam pembangunan (Koentjaraningrat, 1974:79). 

Dalam tipe patisipasi yang pertama, rakyat pedesaan diajak, 

dipersuasi, diperintahkan atau dipaksa oleh wakil-wakil dari beraneka warna 
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Departemen atau oleh Pamong Desa, untuk berpartisipasi dan 

menyumbangkan tenaga atau hartanya kepada proyek-proyek pembangunan 

yang khusus yang biasanya bersifat fisik. Kalau rakyat ikut serta berdasarkan 

atas keyakinannya bahwa proyeknya itu akan bermanfaat baginya, maka 

mereka akan berpartisipasi dengan semangat dan spontanitas yang besar, 

tanpa mengharapkan upah tinggi. Sebaliknya, kalau mereka diperintah dan 

dipaksa oleh atasan mereka untuk ikut menyumbangkan tenaga atau harta 

mereka kepada proyeknya tadi, maka akan berpartisipasi dengan semangat 

kerja rodi. Dalam tipe partisipasi yang kedua tidak ada proyek aktivitas 

bersama yang khusus, tetapi ada proyek-proyek pembangunan, biasanya yang 

tidak bersifat fisik dan yang memerlukan suatu partisipasi rakyat tidak atas 

perintah atau paksaan dari atasannya, tetapi selalu atas dasar kemauan mereka 

sendiri. 

Dalam hal ini tampak bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan 

prinsip pokok yang harus dijalankan agar pelaksanaan pembangunan dapat 

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Partisipasi ini tentunya 

tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, namun juga diperuntukkan bagi 

perempuan karena PNPM Mandiri Perkotaan ini juga berdasarkan atas prinsip 

kesetaraan dan keadilan gender.  

Keikutsertaan peran perempuan dalam pembangunan menimbulkan 

persepsi atau pandangan yang berbeda antar individu mengingat bahwa 

konstruksi budaya telah membentuk pola pikir masyarakat dalam 

menempatkan posisi perempuan itu sendiri di lingkungan sosialnya. 



 

 

 

6 

Meskipun kaum perempuan merupakan potensi sumber daya manusia yang 

sama dengan laki-laki, namun realitas kehidupan perempuan dalam 

pembangunan di Indonesia menunjukkan dominannya peran laki-laki. 

Padahal dalam hal ini perempuan Indonesia mempunyai kesempatan yang 

sama dengan kaum laki-laki dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan. 

Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan seringkali hanya 

dilihat dari partisipasi masyarakat secara umum tetapi jika dilihat dari 

perspektif gender belum tentu berhasil. Menurut Overholt (dalam Rinawati, 

2010), perencanaan pembangunan telah gagal mengenali secara keseluruhan 

atau secara sistematis kontribusi perempuan untuk proses pembangunan. 

Untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender, salah satu upaya 

yang dilakukan adalah pemihakan kepada perempuan. Salah satu wujud 

keberpihakan kepada perempuan dalam pembangunan adalah adanya  

program PNPM Mandiri Perkotaan yang mengharuskan adanya keterlibatan 

perempuan pada semua tahap termasuk perencanaan, pelaksanaan, maupun 

evaluasi. Dalam hal ini perlu dilakukan peninjauan apakah penetapan 

kebijakan itu hanya sebagai formalitas untuk memenuhi ketentuan yang 

dipersyaratkan dalam manajemen program karena menggerakkan partisipasi 

perempuan adalah hal yang tidak mudah dilakukan disebabkan faktor sosial 

budaya. 

PNPM Mandiri Perkotaan hadir di Desa Tanjungkarang Kecamatan 

Jati Kabupaten Kudus. Desa ini merupakan salah satu dari desa yang 

menerima dana PNPM. Berdasarkan atas adanya prinsip partisipastif, 
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diberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk 

berpartisipasi penuh dalam pembangunan serta memberikan akses kepada 

kontrol pembangunan. Mengingat bahwa partisipasi perempuan dalam 

pembangunan menimbulkan persepsi atau pandangan yang berbeda antar 

individu, ditambah lagi adanya beban ganda yang dipikul perempuan, maka 

yang ingin diteliti di sini adalah bagaimana para perempuan menggunakan 

kesempatan yang ada untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan 

melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Untuk itu saya tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang Partisisipasi Perempuan dalam Proses Pemberdayaan 

Melalui PNPM Mandiri perkotaan di Desa Tanjungkarang Kecamatan 

Jati Kabupaten Kudus. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

yang dapat diambil adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan 

melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang Kecamatan 

Jati Kabupaten Kudus ? 

2. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan 

dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa 

Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus ? 

3. Bagaimana implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan 

kapabilitas perempuan di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang 

Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 

2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat partisipasi 

perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri 

Perkotaan di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 

3. Untuk mengetahui implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan 

kapabilitas perempuan di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat 

berupa manfaat teoritis dan praktis. 

1. Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah : 

a. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan 

kajian ilmiah khususnya dalam bidang ilmu Sosiologi dan 

Antropologi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian lebih lanjut mengenai partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan. 
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2. Manfaat penelitian ini secara praktis adalah : 

a. Masyarakat mendapat pengertian dan pemahaman tentang perlunya 

partisipasi aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui 

PNPM Mandiri Perkotaan, khususnya mengenai partisipasi 

perempuan. 

b. Memberi masukan kepada pemerintah untuk dapat mengeluarkan 

peraturan atau kebijakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, 

khususnya partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan  

melalui PNPM Mandiri Perkotaan. 

E. Penegasan Istilah 

Judul penelitian yang dipilih yaitu “Partisipasi Perempuan dalam 

Proses Pemberdayaan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan (Studi Kasus di 

Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)”. Untuk membatasi 

penafsiran istilah supaya tidak terjadi salah tafsir, maka istilah dalam judul 

diperjelas sebagai berikut: 

1. Partisipasi  

Partisipasi menurut Suparjan dan Hempri Suyatno (2003:57), 

partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam 

situasi kelompok yang mendorong mereka untuk ikut serta 

menyumbangkan kemampuan dalam mencapai tujuan kelompok dan ikut 

bertanggungjawab atas tujuan kelompok tersebut. Partisipasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan  perempuan di Desa 
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Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus dalam PNPM Mandiri 

Perkotaan. 

2. Perempuan 

Dalam konsep jenis kelamin (seks), istilah perempuan dapat 

diartikan sebagai sosok yang memiliki alat reproduksi seperti rahim dan 

saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki vagina dan 

mempunyai alat untuk menyusui. Sementara itu, menurut konsep gender, 

perempuan merupakan sosok yang lemah lembut, cantik, emosional, 

irrasional, sabar, cengeng, dan keibuan (Fakih, 2004:7). Perempuan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah perempuan Desa Tanjungkarang 

Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang ikut terlibat dalam program PNPM 

Mandiri melalui BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), KSM 

(Kelompok Swadaya Masyarakat), dan UPK (Unit Pengelola Keuangan). 

3. Pemberdayaan Masyarakat 

Menurut Kindervatter (dalam penelitian Susanti, 2012) 

Pemberdayaan adalah suatu proses peningkatan kemampuan pada 

seseorang atau kelompok agar dapat memahami dan mengontrol kekuatan-

kekuatan sosial, ekonomi, dan atau politik sehingga dapat memperbaiki 

kedudukannya di tengah masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah proses pemberdayaan yang dilakukan melalui PNPM 

Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten 

Kudus. 
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4. PNPM Mandiri Perkotaan 

Berdasarkan Pedoman Umum PNPM Mandiri, yang dimaksud 

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan 

sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri 

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 secara berkelanjutan (Tim 

Pengendali, 2007:11). PNPM Mandiri Perkotaan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah PNPM Mandiri Perkotaan yang telah terlaksana di 

Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 

F. Sistematika Skripsi 

Tujuan digunakan sistematika skripsi ini adalah untuk memudahkan 

dalam menyusun laporan yang sistematis, sehingga diperoleh deskripsi yang 

jelas dan mendetail mengenai skripsi. Adapun sistematikanya adalah sebagai 

berikut. Bagian pendahuluan, berisi: halaman judul, halaman pengesahan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika skripsi. 

BAB II Tinjauan pustaka dan kerangka teori yang terdiri atas uraian tentang 

konsep-konsep, dalil-dalil, serta teori-teori yang berisi referensi dalam skripsi 

dan kerangka berfikir. 
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BAB III Metode penelitian, yang meliputi pendekatan penelitian, uraian 

tentang lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, teknik 

pengumpulan data, metode  validitas data, serta analisis data. 

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang gambaran umum / 

kondisi masyarakat Desa Tanjungkarang, uraian tentang bentuk partisipasi 

perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan,  

faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan, serta implikasi 

partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan. 

BAB V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Pada akhir 

skripsi berisi daftar pustaka serta lampiran-lampiran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kajian Tentang Pemberdayaan Masyarakat 

Pendekatan pembangunan yang sedang popular saat ini adalah 

pendekatan pembangunan yang mengutamakan peningkatan keberdayaan 

manusia/masyarakat yang disebut pembangunan yang berpusat pada 

masyarakat (people centered development). Menurut Korten (2002:110) 

pembangunan adalah proses di mana anggota-anggota suatu masyarakat 

meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk 

memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-

perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan 

aspirasi mereka sendiri. 

Definisi ini menekankan pada proses pembangunan dan fokus 

utamanya adalah pada peningkatan kapasitas perorangan dan institusional. 

Definisi ini mencakup atas keadilan, berkelanjutan dan pemerataan. Diakui 

bahwa masyarakat sendiri yang bisa menentukan apa yang sebenarnya 

mereka anggap perbaikan dalam kualitas hidup mereka.  

Pembangunan sosial merupakan sumber gagasan dari awal konsep 

pemberdayaan masyarakat, bermaksud membangun keberdayaan yaitu 

membangun kemampuan manusia dalam mengatasi permasalahan hidupnya. 

Dalam pembangunan sosial ditekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat 

sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Menurut Hadiman dan Midgley 
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(dalam Suharto, 2005:5) model pembangunan sosial menekankan pentingnya 

pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok marginal, yakni 

peningkatan taraf hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan 

ekonomi secara berkelanjutan. Hal tersebut dapat dicapai melalui : 

a. Menumbumbuhkembangkan potensi diri (produktivitas masyarakat) yang 

lemah secara ekonomi sebagai suatu aset tenaga kerja. 

b. Menyediakan dan memberikan pelayanan sosial, khususnya pelayanan 

kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perumahan, serta pelayanan yang 

memungkinkan mereka dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi 

sosial dalam kehidupan masyarakatnya. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan 

masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat, agar 

mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Menurut 

Hikmat (2001:3) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan 

masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan 

kerja, dan keadilan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan 

harkat dan martabat lapisan masyarakat yang sekarang dalam kondisi tidak 

mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketidakberdayaan. 

Konsep pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya menawarkan 

suatu proses perencanaan pembangunan dengan memusatkan pada partisipasi, 

kemampuan dan masyarakat lokal. Dalam konteks ini, maka masyarakat perlu 

dilibatkan pada setiap tahap pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi program yang mereka lakukan. Masyarakat ditempatkan sebagai 
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aktor (subyek) pembangunan dan tidak sekedar menjadikan mereka sebagai 

penerima pasif pelayanan saja. Pembangunan masyarakat yang 

berkesinambungan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang disengaja 

dan terarah, mengutamakan pendayagunaan potensi dan sumber daya 

setempat atau lokal dan mengutamakan kreatifitas-inisiatif serta partisipasi 

masyarakat (Suparjan, 2003: 24). 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat, 

salah satunya adalah tulisan Rinawati (2010), yang berjudul “Pemberdayaan 

Perempuan dalam Tridaya Pembangunan Melalui Pendekatan Komunikasi 

Antarpribadi”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemberdayaan 

masyarakat yang digunakan dalam pembangunan mensyaratkan bahwa 

seluruh elemen yang ada pada masyarakat ikut terlibat, termasuk perempuan. 

Akan tetapi, dalam keterlibatannya perempuan terkendala oleh beberapa hal. 

Adapun hambatan atau kendala yang dialami perempuan aktivis P2KP adalah 

adanya kesadaran diri perempuan yang menganggap bahwa perempuan 

merupakan manusia berada dibawah laki-laki. Hasil penelitian ini 

memperlihatkan bahwa sebagian perempuan aktivis P2KP menganggap 

dirinya sebagai orang yang memiliki kekurang-mampuan dalam mengelola 

sesuatu. 

Penelitian berikutnya adalah tulisan Luthfi,dkk (2011) yang berjudul 

“Paradigma Pemberdayaan PNPM-Mandiri Perkotaan dan Implikasinya Bagi 

Peningkatan Kesadaran Kritis Masyarakat di Kelurahan Sekaran Kecamatan 

Gunung Pati Kota Semarang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
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proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PNPM Mandiri, serta 

bentuk kesadaran kritis masyarakat Sekaran setelah melalui proses 

pemberdayaan. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menelusuri 

paradigma, proses, dan hasil pemberdayaan PNPM Mandiri Pekotaan. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat 

melalui PNPM Mandiri Perkotaan berusaha untuk menimbulkan kesadaran 

kritis bagi masyarakat. Dengan adanya kesadaran kritis, masyarakat akan 

mampu mewujudkan kehidupan ke arah yang lebih baik karena mereka 

mampu merumuskan solusi untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Dalam 

menumbuhkembangkan kesadaran kritis ini PNPM Mandiri Perkotaan 

memiliki peluang dan hambatan. Peluangnya adalah kondisi masyarakat yang 

masih guyub, proses pembelajaran masyarakat yang intensif, dan pemahaman 

pemberdayaan anggota BKM. Sedangkan hambatannya adalah masih 

terikatnya program pemberdayaan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai proyek 

pemerintah, sosialisasi yang kurang massif, dan asumsi yang terbangun di 

masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perkotaan sebagai proyek pemerintah 

yang harus dihabiskan dananya. 

Menurut hasil penelitian Susanti (2012), yang berjudul “Problematika 

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Vokasi di Desa Kledung 

Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung”, menjelaskan bahwa program 

Desa Vokasi merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, 

baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai 

persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup dan kemandirian 
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masyarakat melalui program pemberdayaan berbasis pertanian budidaya 

pembenihan kentang. Proses pemberdayaan dapat berjalan lancar dengan 

memanfaatkan birokrasi Desa dan peran tokoh masyarakat. 

Sesuai penjelasan di atas bahwa pemberdayaan masyarakat sangat 

diperlukan untuk mengatasi atau mengarahkan pembangunan terutama 

masyarakat desa agar menjadi masyarakat yang mandiri. Berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji program atau 

proses pemberdayaan masyarakat yang akan ditelaah secara spesifik pada 

aspek partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM 

Mandiri Perkotaan. 

2. Kajian Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

Partisipasi merupakan keterlibatan sosial dan emosi seseorang dalam 

situasi kelompok yang mendorong mereka untuk ikut serta menyumbangkan 

kemampuan dalam mencapai tujuan kelompok dan ikut bertanggungjawab 

atas tujuan kelompok tersebut. Menurut Mubyarto (dalam Suparjan, 

2003:58), partisipasi merupakan kesediaan untuk membantu berhasilnya 

program sesuai dengan kemampuan setiap orang, bukan berarti harus 

mengorbankan kepentingan diri sendiri. Inti dari partisipasi masyarakat 

adalah sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan program 

pembangunan. 

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikemukakan 

oleh Conyers (1992: 154) sebagai berikut : 
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a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 

mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa 

kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 

b. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program 

pembanguanan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 

perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk 

proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek 

tersebut. 

c. Partisipasi menjadi urgen karena timbul anggapan bahwa merupakan 

suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan 

masyarakat itu sendiri. 

Partisipasi masyarakat dapat diharapkan timbul jika terdapat kondisi 

di mana ada rasa saling mempercayai antara pengelola dan masyarakat, ada 

ajakan atau kesempatan bagi masyarakat untuk ikut serta sejak awal 

perencanaan kegiatan, ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan ada 

contoh dari pimpinan masyarakat. Partisipasi yang dibutuhkan adalah 

partisipasi yang bertanggungjawab, dan hal ini harus dimiliki oleh setiap 

orang atau organisasi yang ikut ambil bagian dalam aktivitas bersama 

tersebut. Partisipasi akan mampu mencapai hasil optimal kalau masing-

masing telah mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan dirinya dari 

kegiatan tersebut.  

Keberhasilan dari program pembangunan pada hakekatnya akan 

ditentukan oleh sejauhmana kebijakan yang diformulasikan tersebut 



 

 

 

19 

mendapat dukungan dari warga masyarakat. Sebagus apapun program-

program dibuat, jika tidak memperhatikan aspirasi masyarakat pada akhirnya 

juga akan berakibat kepada kegagalan program tersebut dalam upaya 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, Emrich 

(dalam Suparjan, 2003:65) mengusulkan beberapa pedoman dalam 

penyusunan kebijakan yang berisikan peningkatan partisipasi, yaitu : 

a. Partisipasi harus dimulai dari tingkat yang paling bawah yaitu 

mengikutsertakan kelompok penduduk paling miskin di desa. 

b. Partisipasi harus terjadi pada semua tahap proses pembangunan. 

c. Suatu dukungan semata-mata bukanlah partisipasi. 

d. Partisipasi harus berisi program-program nyata dibidang produksi dan 

distribusi. 

e. Partisipasi harus mengubah loyalitas organisasi atau kelompok yang sudah 

ada. 

Dari konsep partisipasi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan 

bahwa partisipasi merupakan kekuatan besar dalam menunjang keberhasilan 

suatu kegiatan, program atau project.  Keikutsertaan dari seluruh masyarakat 

akan menjadi indikator keberhasilan dari pembangunan partisipatif ini, tidak 

ketinggalan juga perempuan. Sebagai anggota masyarakat, perempuan  

mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam menyukseskan 

pembangunan. 

Berkaitan dengan persoalan diatas, berbagai pendekatan telah 

dilakukan pemerintah mulai dari WID, WAD dan GAD. Women In 
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development (WID) adalah pengintegrasian perempuan dalam pembangunan 

dengan menekankan pada upaya mendorong perempuan agar dapat 

memberikan sumbangan produktif terhadap pembangunan. Selanjutnya 

adalah pendekatan WAD, dalam pendekatan WAD tidak dibahas letak 

kedudukan laki-laki dan perempuan. Sudah ada pemahaman bahwa antara 

laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan, kesempatan, dan peran yang 

sejajar. Terakhir adalah pendekatan Gender and Development (GAD), 

merupakan pendekatan yang berupaya untuk mengatasi kesenjangan gender 

dengan memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki 

untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan, serta memberikan akses 

kepada kontrol pembangunan. Berangkat dari pemahaman bahwa perempuan 

juga memiliki kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, 

maka penelitian ini akan mengupas sejauhmana  para perempuan terlibat atau 

berpartisipasi dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri perkotaan. 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan partisipasi perempuan dalam 

pembangunan, salah satunya adalah tulisan Zulhaeni (2010) dengan judul 

“Partisipasi Perempuan dalam Forum Warga: Studi tentang Partisipasi 

Perempuan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Melalui Forum 

Komunikasi RT, RW Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta 

Barat”. Penelitian ini mengupas mengenai partisipasi perempuan dalam tahap 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam penelitian ini menunjukkan 

adanya faktor pendorong partisipasi perempuan yaitu adanya rasa suka 

berorganisasi dan didukung oleh keluarga maupun forkom.   
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Menurut hasil penelitian Cahyani (2011) dengan judul “Partisipasi 

Perempuan Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) 

(Kasus PNPM Mandiri Perdesaan di Salah Satu Desa di Kabupaten 

Banyumas)” menjelaskan bahwa  Partisipasi perempuan anggota Simpan 

Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) tidak serta merta meningkatkan 

keberhasilan kegiatan SPP. Ketepatan dalam penggunaan pinjaman dan 

pengalaman usaha lebih menjadi faktor penentu dalam peningkatan 

pendapatan dibandingkan tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan SPP.  

Terdapat tulisan lain, yaitu hasil penelitian dari Endarwati (2002) 

dengan judul “Partisipasi Wanita dalam Kegiatan Usaha Koperasi Unit Desa 

(KUD)” menjelaskan bahwa tingkat partisipasi wanita dibandingkan pria 

lebih tinggi pria. Hal ini dikarenakan wanita lebih memikirkan kebutuhan 

keluarga (domestik) daripada kebutuhan publik.  

Berbeda dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini akan 

mengupas sejauhmana  para perempuan terlibat atau berpartisipasi dalam 

proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri perkotaan. 

3. Kajian Tentang PNPM Mandiri Perkotaan 

Berdasarkan Pedoman Umum PNPM Mandiri, yang dimaksud PNPM 

Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai 

dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan 

berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui 

harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur 

program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk 
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mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan 

kemiskinan secara berkelanjutan (Tim Pengendali, 2007:11). 

PNPM Mandiri sebagai pengembangan dari Program Pengembangan 

Kecamatan (PPK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 

(P2KP) serta Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus 

(P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik. 

Penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan pada PNPM Mandiri 

diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang 

dilaksanakan oleh berbagai departemen atau sektor dan pemerintah daerah.  

Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui perubahan 

perilaku masyarakat, yakni dengan pendekatan pemberdayaan atau proses 

pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan 

peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih 

besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk 

memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang 

dicapai (Tim Pengendali, 2007:11). 

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan satu bagian yang tidak 

terpisahkan dari PNPM Mandiri, oleh sebab itu pengelolaan program ini juga 

merupakan bagian dari pengelolaan program nasional PNPM Mandiri yang 

telah diatur dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri yang diterbitkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri. 

 



 

 

 

23 

PNPM Mandiri menekankan pada prinsip-prinsip dasar yaitu :  

a. Bertumpu pada pembangunan manusia 

b. Otonomi  

c. Desentralisasi  

d. Berorientasi pada masyarakat miskin 

e. Partisipasi  

f. Kesetaraan dan keadilan gender  

g. Demokratis  

h. Transparasi dan akuntabel  

i. Prioritas 

Secara umum, tujuan PNPM Mandiri Perkotaan adalah meningkatan 

kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. 

Secara khusus, program ini bertujuan agar masyarakat di kelurahan peserta 

program menikmati perbaikan sosial-ekonomi dan tata pemerintahan lokal. 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan PNPM Mandiri Perkotaan, 

salah satunya dilakukan oleh Dhanar (2010), yang berjudul “Partisipasi 

Masyarakat Dalam Program PNPM Mandiri, di Kelurahan Sumurboto 

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui proses pelaksanaan, tanggapan masyarakat, dan partisipasi 

masyarakat dalam program PNPM Mandiri di Kelurahan Sumurbroto, 

Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Dalam penelitian ini dijelaskan 

bahwa PNPM Mandiri merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas 

masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan 
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berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, 

dan kesejahteraan melalui program pembangunan yang berbasis pada 

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat dalam 

pembangunan. Dengan keikutsertaan masyarakat dalam program PNPM 

Mandiri kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dan tepat sasaran.  

Terdapat tulisan lain, yaitu hasil penelitian dari Yuliani (2012) dengan 

judul “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok” 

menjelaskan mengenai partisipasi masyarakat secara umum dalam 

pelaksanaan PNPM Mandiri perkotaan. Diperoleh hasil bahwa Partisipasi 

dalam bentuk pikiran diberikan masyarakat ketika menghadiri pertemuan 

yang membicarakan tentang PNPM Mandiri Perkotaan. Partisipasi 

masyarakat berupa pikiran disampaikan melalui usulan, saran maupun kritik. 

Kehadiran responden paling banyak pada tahap perencanaan adalah pada 

tahap sosialisasi awal. Partisipasi pada tahap pelaksanaan lebih dominan 

dalam bentuk tenaga (52,7 %) melalui kerja bakti/gotong royong. 

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka penelitian ini akan 

berbeda dengan penelitian sebelumnya karena akan menelaah kepada aspek 

yang lebih khusus yakni pada aspek partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan 
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B. Kerangka Konseptual 

1. Konsep Partisipasi 

Untuk menganalisis persoalan partisipasi perempuan dalam penelitian 

ini, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai konsep partisipasi. Menurut 

Oakley et al (dalam Ife, 2008: 295), konsep partisipasi terbagi menjadi dua 

yakni partisipasi sebagai cara dan partisipasi sebagai tujuan. Adapun 

perbandingan antara partisipasi sebagai cara dan partisipasi sebagai tujuan 

antara lain : 

Partisipasi sebagai cara: 

a. Berimplikasi pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

b. Merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk 

mencapai tujuan progam atau proyek. 

c. Penekanan pada mencapai tujuan dan tidak terlalu pada aktivitas 

partisipasi itu sendiri. 

d. Lebih umum dalam program-program pemerintah, yang pertimbangan 

utamanya adalah untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka 

dalam meningkatkan efisiensi sistem penyampaian. 

e. Partisipasi umumnya jangka pendek. 

f. Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi. 

Partisipasi sebagai tujuan: 

a. Berupaya memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti. 
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b. Berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-

inisiatif pembangunan. 

c. Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan 

sekedar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. 

d. Partisipasi dipandang sebagai suatu proses jangka panjang. 

e. Partisipasi sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis.  

Dalam penelitian ini konsep partisipasi lebih ditekankan pada analisis 

partisipasi sebagai tujuan. Program PNPM Mandiri yang dicanangkan oleh 

pemerintah merupakan suatu bentuk dari program pemberdayaan, di mana di 

dalamnya melibatkan partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama dalam 

pembangunan di wilayahnya. Hal ini berarti bahwa PNPM Mandiri berupaya 

memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

mereka sendiri secara lebih berarti. Dalam penelitian ini akan dikupas 

mengenai aktivitas partisipasi itu sendiri, khususnya mengenai sejauhmana 

perempuan ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan melalui PNPM 

Mandiri perkotaan di Desa Tanjungkarang. Partisipasi perempuan tidak hanya 

dilihat dari ketercapaian tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan, akan 

tetapi partisipasi dalam penelitian ini akan ditinjau secara lebih mendalam 

dari keterlibatan atau aktivitas perempuan secara aktif, dalam artian bahwa 

keikutsertaan perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM 

Mandiri tidak hanya dilibatkan sebagai formalitas yang harus dipenuhi dalam 

manajemen program.  
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2. Analisis Gender Perspektif Longwe 

Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan analisis Longwe. 

Pendekatan analisis Longwe (Sara Hlupekile Longwe) atau biasa disebut 

dengan Kriteria Pembangunan Perempuan (Women’s Empowerment Criteria 

atau Women’s Development Criteria), adalah suatu pendekatan analisis yang 

dikembangkan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan lima 

kriteria analisis yang meliputi : kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, 

partisipasi, dan kontrol. Lima dimensi pemberdayaan ini adalah kategori 

analitis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, 

saling menguatkan dan melengkapi, serta mempunyai hubungan hierarkhis. 

Disamping itu kelima dimensi tersebut juga merupakan tingkatan yang 

bergerak memutar seperti spiral, makin tinggi tingkat kesetaraan otomatis 

makin tinggi tingkat keberdayaan (Handayani, 2002:180). 

a. Dimensi Kesejahteraan 

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan material yang diukur 

dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, perumahan, 

dan kesehatan yang harus dinikimati oleh perempuan dan laki-laki. Dengan 

demikian kesenjangan gender ditingkat kesejahteraan ini diukur melalui 

perbedaan tingkat kesejahteraan perempuan dan laki-laki sebagai kelompok, 

untuk masing-masing kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan tidak dapat terjadi 

dengan sendirinya ditingkat ini, melainkan harus dikaitkan dengan 

peningkatan akses terhadap sumber daya yang merupakan dimensi tingkat 
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kedua. Level ini merupakan tingkatan nihil dari pemberdayaan perempuan. 

Padahal upaya untuk memperbaiki kesejahteraan perempuan diperlukan 

keterlibatan perempuan dalam proses empowerment dan pada tingkat 

pemerataan yang lebih tinggi. 

b. Dimensi Akses 

Kesenjangan gender di sini terlihat dari adanya perbedaan akses antara 

laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya. Lebih rendahnya akses 

mereka terhadap sumber daya menyebabkan produktivitas perempuan 

cenderung lebih rendah dari laki-laki. Selain itu dalam banyak komunitas, 

perempuan diberi tanggung jawab melaksanakan hampir semua pekerjaan 

domestik sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurusi dan 

meningkatkan kemampuan dirinya. Pembangunan perempuan tidak cukup 

hanya pada pemerataan akses karena kurangnya akses perempuan bukan saja 

merupakan isu gender tetapi akibat dari diskriminasi gender. Oleh karena itu 

akar penyebab kesenjangan akses atas sumber daya adalah diskriminasi 

sistemik yang harus diatasi melalui penyadaran.  

c. Dimensi kesadaran kritis 

Kesenjangan gender ditingkat ini disebabkan adanya anggapan bahwa 

posisi sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki dan 

pembagian kerja gender tradisional adalah bagian dari tatanan abadi. 

Pemberdayaan di tingkat ini berarti menumbuhkan sikap kritis dan penolakan 

terhadap cara pandang di atas: bahwa subordinasi terhadap perempuan 

bukanlah pengaturan alamiah, tetapi hasil diskriminatif dari tatanan sosial 
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yang berlaku. Keyakinan bahwa kesetaraaan gender adalah bagian dari tujuan 

perubahan merupakan inti dari kesadaran gender dan merupakan elemen 

ideologis dalam proses pemberdayaan yang menjadi landasan konseptual bagi 

perubahan ke arah kesetaraan. 

d. Dimensi Partisipasi 

Partisipasi aktif perempuan diartikan bahwa pemerataan partisipasi 

perempuan dalam proses penetapan keputusan yaitu partisipasi dalam proses 

perencanaan penentuan kebijakan dan administrasi. Aspek ini sangat penting 

pada proyek pembangunan. Di sini partisipasi berarti keterlibatan atau 

keikutsertaan aktif sejak dalam penetapan kebutuhan, formulasi proyek, 

implementasi dan monitoring serta evaluasi. Partisipasi dapat dibedakan 

menjadi partisipasi kuantitatif dan partisipasi kualitatif. Kesenjangan 

partisipasi perempuan mudah diidentifikasi, misalnya dari partisipasi di 

lembaga legislatif, eksekutif, organisasi, politik, dan massa. Namun 

partisipasi secara umum dapat dilihat dari adanya peran serta setara antara 

laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik ditingkat 

keluarga, komunitas, masyarakat maupun negara. Di tingkat program, ini 

berarti dilibatkannya perempuan dan laki-laki secara setara dalam identifikasi 

masalah, perencanaan, pengelolaan, implementasi dan monitoring evaluasi. 

Meningkatnya peran serta perempuan merupakan hasil dari pemberdayaan 

sekaligus sumbangan penting bagi pemberdayaan yang lebih besar.   
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e. Dimensi Kuasa/Kontrol 

Kesenjangan gender di tingkat ini terlihat dari adanya hubungan kuasa 

yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa terjadi di tingkat rumah 

tangga, komunitas, dan tingkatan yang lebih luas lagi. Kesetaraan dalam 

kuasa berarti adanya kuasa yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, 

satu tidak mendominasi atau berada dalam posisi dominan atas lainnya. 

Artinya  perempuan mempunyai kekuasaan sebagaimana juga laki-laki, untuk 

mengubah kondisi posisi, masa depan diri dan komunitasnya. Kesetaraan 

dalam kuasa merupakan prasyarat bagi terwujudnya kesetaraan gender dan 

keberdayaan dalam masyarakat yang sejahtera.  

Lima dimensi pemberdayaan analisis gender perspektif Longwe dapat 

dilihat dalam bagan berikut: 

                    Bagan 1. Piramida Analisis Longwe 

 

Sumber:Konsep dan Teknik Penelitian Gender, Handayani (2002, 183). 

Kontrol 

Partisipasi 
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Dalam pembahasan ini, lima dimensi pembangunan perempuan 

merupakan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

ketimpangan sebagai akibat masih adanya sistem diskriminasi gender. 

Ketimpangan yang dimaksud di sini adalah mengenai proses pemampuan 

perempuan, lebih khususnya adalah partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. Melalui analisis gender 

perspektif Longwe, akan dapat diidentifikasi implikasi partisipasi perempuan 

terhadap peningkatan kapabilitas perempuan di Desa Tanjungkarang 

Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.  

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan sebuah bagan atau alur kerja dalam 

memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka berfikir berfungsi untuk 

memahami alur pemikiran secara cepat, mudah dan jelas.  

Dalam penelitian ini kerangka berfikir Partisipasi Perempuan dalam 

Proses Pemberdayaan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa 

Tanjungkarang, Kecamatan jati, Kabupaten Kudus sebagai berikut : 
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Bagan 2. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kerangka berfikir tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

Kemiskinan merupakan masalah global yang sangat memprihatinkan. 

Untuk menanggulangi kemiskinan ini, maka diperlukan adanya upaya 

pembangunan yang menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat. Salah 

satu produk dari upaya pembangunan yang menggunakan strategi 

pemberdayaan masyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan 

Kemiskinan 

Pembangunan 

Strategi Pemberdayaan Masyarakat 

PNPM Mandiri perkotaan 

Perempuan Laki-laki Partisipasi 

Bentuk partisipasi 

perempuan 

Faktor pendorong dan 

penghambat partisipasi  

perempuan 

Implikasi partisipasi perempuan 

terhadap peningkatan kapabilitas 

perempuan.  

 

Konsep Partisipasi 

Oakley 

Analisis Gender 

Perspektif Longwe 
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Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Dalam hal ini 

semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan memiliki 

kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Meskipun kaum perempuan merupakan 

potensi sumber daya manusia yang sama dengan laki-laki, namun realitas 

kehidupan perempuan dalam pembangunan terkadang menunjukkan 

dominannya peran laki-laki. Oleh karena itu, yang ingin diteliti di sini adalah 

bagaimana para perempuan menggunakan kesempatan yang ada untuk 

berpartisipasi dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri perkotaan, 

sehingga dapat diperoleh hasil mengenai bentuk partisipasi perempuan, faktor 

pendorong dan penghambat partisipasi perempuan, serta implikasi partisipasi 

perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:9) metode kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif yang berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini 

dimaksudkan untuk menguraikan dan menggambarkan mengenai bentuk 

partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri 

Perkotaan di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, faktor 

pendorong dan penghambat partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang, 

Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, serta implikasi partisipasi perempuan 

terhadap peningkatan kapabilitas perempuan. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. Studi kasus 

merupakan penelitian yang mendalam, tentang seorang individu, suatu 

kelompok, suatu organisasi (komunitas), satu program kegiatan, atau situasi 

sosial dalam waktu tertentu yang tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang 

utuh dan mendalam. Penelitian studi kasus berupaya menelaah sebanyak 

mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Sebagaimana prosedur 

perolehan data penelitian kualitatif, data studi kasus dalam penelitian ini 

diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi (Mulyana, 2003:201). 
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Oleh karena itu untuk mendapatkan informasi tidak menyebarkan 

angket akan tetapi melakukan wawancara mendalam kepada informan. 

Penelitian ini menggambarkan dan menguraikan partisipasi perempuan dalam 

proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa 

Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus. Lokasi penelitian dipilih karena desa ini merupakan salah 

satu desa yang terkena program pemerintah yaitu Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan sejak tahun 2007 

sampai sekarang. Selain itu di Desa Tanjungkarang juga telah menerima dana 

BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) selama 7 tahun terakhir ini dan 

beberapa kegiatan pemberdayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat 

telah dilakukan, termasuk masyarakat perempuan, sehingga dapat dilihat atau 

dinilai seberapajauh partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan 

melalui PNPM Mandiri Perkotaan.  

C. Fokus Penelitian 

Penelitian perlu memfokuskan pada masalah tertentu. Fokus dalam 

penelitian ini adalah  sebagai berikut: 

1. Bentuk partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM 

Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten 

Kudus. 
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2. Faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang, 

Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. 

3. Implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas 

perempuan. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata, tindakan, dan data 

tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Data penelitian ini dapat diperoleh 

dari berbagai sumber sebagai berikut: 

1. Sumber Data Primer 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah perempuan di Desa 

Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus yang ikut terlibat dalam 

program PNPM Mandiri Perkotaan melalui BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat), KSM (Kelompok Keswadayaan Masyarakat) dan UPK (Unit 

Pengelola Keuangan), dengan pertimbangan bahwa perempuan yang 

menjadi bagian dari BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), KSM 

(Kelompok Swadaya Masyarakat), dan UPK (Unit Pengelola Keuangan) 

merupakan pihak yang benar-benar terlibat dalam proses pemberdayaan 

melalui PNPM Mandiri Perkotaan. 
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Daftar subjek penelitian dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 01. Daftar Subjek Penelitian 

No Nama Usia Pekerjaan Keaktifan di PNPM 

1. Sumarti 40 tahun Guru BKM (anggota) 

2. Devi Fauziana 25 tahun Wiraswasta BKM (anggota) 

3. Isti Faizah 24 tahun Guru BKM (anggota) 

4. Budiarti 40 tahun Guru Manajer UPK 

5. Mukminah 36 tahun Pedagang 
Anggota KSM 

(bidang ekonomi)  

6. Wartiah 46 tahun Pedagang  
Anggota KSM 

(bidang ekonomi) 

7.  Siti 44 tahun Pedagang 
Anggota KSM 

(bidang ekonomi) 

8.  Lina 36 tahun Pedagang 
Anggota KSM 

(bidang ekonomi) 

9.  Darwati  40 tahun  Wiraswasta  
Anggota KSM 

(bidang lingkungan) 

10.  Indah Dwi 44 tahun PNS 
Anggota KSM 

(bidang lingkungan) 

11.  Solikhah 42 tahun Wiraswasta 
Anggota KSM 

(bidang lingkungan) 

12.  Magdalena 42 tahun Bidan  
Anggota KSM 

(bidang sosial) 

13. Panca Okta 38 tahun Wiraswasta 
Anggota KSM 

(bidang sosial) 

14.  
Indah 

Wahyuni 
36 tahun  Wiraswasta 

Anggota KSM 

(bidang sosial) 

Sumber : Data Penelitian, 2013 

b. Informan  

Informan dalam penelitian ini dipilih dari orang yang dapat 

dipercaya dan mengetahui mengenai partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang. 

Informan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu informan kunci dan informan 

pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini adalah fasilitator di Desa 

Tanjungkarang. Wawancara dengan informan untuk menggali keterangan 

mengenai partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui 
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PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang. Daftar informan 

tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 02. Daftar Informan 

No Nama Usia Jabatan/ Pekerjaan 

1. Sri 36 tahun Fasilitator 

2. Moch. Yakub 49 tahun Koordinator BKM 

3. Ngatmin 51 tahun Kepala Desa Tanjungkarang 

4.  Mawardi  44 tahun 
Suami Ibu Sumarti selaku 

anggota BKM  / Wiraswasta / 

5 Anto 43 tahun 
Suami Ibu Budiarti selaku 

manajer UPK / Wiraswasta 

6 Diono 38 tahun 

Suami Ibu Muk selaku anggota 

KSM bidang ekonomi / 

Pedagang 

7 Mursiyah 46 tahun Guru 

8 Ana 40 tahun  Wiraswasta 

8 Yatiman  51 tahun Tokoh masyarakat / Wiraswasta 

9 Sutejo 42 tahun Tokoh masyarakat / Wiraswasta 

Sumber : Data Penelitian, 2013 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi. Dokumentasi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk catatan tentang 

berbagai macam peristiwa atau keadaan yang memiliki nilai atau arti penting 

dan dapat berfungsi sebagai data penunjang. Dokumentasi yang dimaksud 

berupa foto-foto, catatan wawancara, dan rekaman yang digunakan sewaktu 

mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini  juga menggunakan arsip, buku-

buku pedoman yang berkenaan dengan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa 

Tanjungkarang dan dokumen lainnya yang terkait dengan penelitian 

mengenai partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM 

Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan digunakan untuk memperoleh 

gambaran yang tepat mengenai partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang. 

Teknik observasi ini dilaksanakan secara langsung terhadap objek yang 

diteliti. Observasi hingga penelitian dilaksanakan kurang lebih dalam 

jangka waktu 4 (empat) bulan, yakni pada bulan Januari 2013 sampai 

bulan April 2013. Dalam penelitian ini digunakan beberapa hal untuk 

mempermudah observasi seperti catatan-catatan kecil, kamera dan 

recorder. 

Observasi dalam penelitian ini dimulai dengan mengamati keadaan 

topografi Desa Tanjungkarang, melihat data mengenai struktur dan jumlah 

penduduk, mata pencaharian penduduk, serta sarana dan prasana. 

Selanjutnya, juga mengamati proses berjalannya rapat yang 

diselenggarakan di Balai Desa Tanjungkarang pada tanggal 21 Februari 

2013 pukul 19.30 WIB sampai pukul 22.00 WIB. Rapat ini dihadiri oleh 

Kepala Desa Tanjungkarang, fasilitator, anggota BKM, serta tokoh 

masyarakat, termasuk di dalamya adalah perempuan. Perempuan yang 

hadir pada rapat ini adalah mereka yang terlibat sebagai anggota BKM, 

manajer UPK, serta anggota KSM bidang lingkungan. Dalam suasana 

rapat, perempuan mengikuti proses yang berlangsung dengan duduk 

mengelompok dan mengikuti berjalannya rapat hingga selesai. Ibu Sumarti 
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selaku anggota BKM juga turut mengajak anaknya untuk mengikuti rapat 

ini karena berdasarkan penejelasannya, anaknya tidak ada yang menemani 

di rumah. Secara kuantitas, jumlah perempuan yang hadir lebih sedikit 

daripada jumlah laki-laki. Perempuan yang hadir pada rapat ini hanya 

berjumlah 5 (lima) orang. Perempuan duduk mendengarkan penjelasan-

penjelasan yang disampaikan oleh laki-laki, dan sesekali memberikan 

komentar serta mengajukan pertanyaan. 

b. Wawancara 

Dalam mengumpulkan data, digunakan pedoman wawancara yang 

telah disiapkan berupa pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan untuk 

mengungkap permasalahan yang ada, alat perekam dan blocknote.  

Wawancara ini dilakukan mulai dari menemui fasilitator Desa 

Tanjungkarang pada tanggal 2 Februari 2013 di basecamp yang berlokasi 

di Jalan Ganesha Kudus. Wawancara selanjutnya dilakukan dengan 

koordinator BKM pada tanggal 17 Februari 2013 di rumah kediamannya. 

Untuk memperoleh informasi terhadap subyek dan informan, dilakukan 

dengan menemui mereka satu per satu yang dimulai pada bulan Februari 

2013 hingga April 2013.  

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data-data 

dalam penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi  berupa dokumen 

tentang data monografi masyarakat diperoleh di Kantor Balai Desa 

Tanjungkarang pada tanggal 17 Februari 2013 dengan menemui Bapak 
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Marwoto selaku Kaur Pemerintahan. Selain itu dokumentasi yang 

digunakan juga berupa buku-buku pedoman dari pengurus PNPM Mandiri 

Perkotaan, buku-buku literatur penunjang skripsi, serta foto-foto. 

F. Metode Validitas Data 

Metode validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

tersebut (Moleong, 2011).  

Triangulasi bukan sekedar mengecek kebenaran data dan bukan untuk 

mengumpulkan pelbagai ragam data, melainkan suatu usaha untuk melihat 

dengan lebih tajam hubungan antar pelbagai data agar mencegah kesalahan 

dalam analisis data. Selain itu dalam triangulasi dapat ditemukan perbedaan 

informasi yang dapat merangsang pemikiran lebih mendalam lagi. 

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksaan dan pemanfaatan penggunaan sumber. Dalam hal ini,  data  yang 

diperoleh dibandingkan dan dicek kembali derajat kepercayaannya melalui 

waktu dan alat yang berbeda, yang diperoleh dengan jalan: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

membandingkan data hasil pengamatan mengenai partisipasi perempuan 

dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam PNPM Mandiri 

Perkotaan dengan hasil wawancara yang diperoleh dengan informan. 
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Melalui tahap ini, dapat diperoleh data mengenai partisipasi perempuan, 

sehingga dapat diketahui mengenai bentuk partisipasi perempuan. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

Dalam tahap ini dilakukan wawancara pada saat ada rapat, 

sehingga wawancara dilakukan dalam kondisi perkumpulan banyak 

orang. Selain itu, wawancara juga dilakukan secara pribadi dengan 

mengunjungi rumah kediaman subjek penelitian dan informan. Dari sini 

dapat dibandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi. Melalui tahap ini  dapat diperoleh data 

mengenai bentuk partisipasi perempuan, termasuk faktor pendorong dan 

penghambat partisipasi mereka, serta implikasi partisipasi perempuan 

terhadap peningkatan kapabilitas perempuan. 

c. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Dalam tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat validnya 

data yang diperoleh. Data dari hasil wawancara dikaitkan juga dengan isi 

suatu dokumen yang terkait. Dalam tahap ini terdapat data mengenai 

keterlibatan perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM 

Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang. Melalui tahap ini dapat 

diperoleh data-data mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam 

PNPM Mandiri Perkotaan dan perempuan yang ikut terlibat dalam 

kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang. 
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G. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data secara 

kualitatif dan melakukan reduksi data. Hal ini dilakukan karena dari hasil 

wawancara dan pengamatan pada masyarakat di Desa Tanjungkarang, 

Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus diperoleh data yang banyak sehingga perlu 

dipilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah 

direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam untuk menggambarkan 

hasil penelitian yang didapatkan dari lapangan berupa partisipasi perempuan 

dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa 

Tanjungkarang. Setelah direduksi, data tersebut disajikan dalam bentuk 

deskriptif yang melalui analisis, berisi mengenai uraian seluruh fokus 

penelitian dari gambaran umum masyarakat Desa Tanjungkarang hingga 

proses terakhir adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dalam 

partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri 

Perkotaan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan model interaktif 

dari Miles dan Huberman (1999:17) yaitu: 

Bagan 3. Analisis data 

 

 

 

   

 

(Miles dan Huberman, 1999:17) 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 

Penyajian Data 
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1. Pengumpulan Data (data collected) 

Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat semua data secara 

objektif dan apa adanya sesuai dengan yang  diperoleh di lapangan. 

Melalui pengumpulan data, diperoleh data dari Fasilitator Desa 

Tanjungkarang, pemerintah Desa Tanjungkarang, Koordinator BKM 

(Badan Keswadayaan Masyarakat), perempuan yang terlibat sebagai 

manajer UPK (Unit Pengelola Keuangan), perempuan yang terlibat 

dalam BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dan KSM (Kelompok 

Swadaya Masyarakat), tokoh masyarakat, masyarakat perempuan di Desa 

Tanjungkarang yang tidak terlibat dalam kepengurusan PNPM Mandiri 

Perkotaan, serta suami dari beberapa perempuan yang ikut terlibat dalam 

kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. 

2. Reduksi Data (data reduction) 

Reduksi  data digunakan untuk memilah data yang sudah 

terkumpul, kemudian data disaring sesuai dengan fokus penelitian. Data 

yang telah terkumpul yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 

direduksi atau dipilih kembali dengan tujuan agar memperoleh data yang 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil observasi dan 

wawancara serta mempermudah untuk mencarinya sewaktu-waktu 

diperlukan. Proses pemilihan data setelah observasi dan wawancara yang 

didapatkan adalah mengenai partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa 

Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. 
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Data yang sudah tidak dibutuhkan dalam penelitian tidak 

dimunculkan dalam pembahasan agar hasil penelitian lebih fokus dan 

tidak melenceng sehingga memudahkan dalam melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan. 

3. Penyajian Data (data display ) 

Penyajian data diperoleh dari wawancara, observasi, maupun 

dokumentasi mengenai kondisi demografi masyarakat Desa 

Tanjungkarang dalam bentuk deskriptif yang melaui proses analisis, 

berisi mengenai uraian seluruh masalah yang dikaji, yaitu sesuai dengan 

fokus penelitian berupa partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan.  

4. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi 

Menarik kesimpulan dari data yang telah dikelompokkan. 

Kemudian disajikan dalam bentuk kalimat yang difokuskan pada 

partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM 

Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten 

Kudus dan diuraikan sesuai dengan topik permasalahan yang ada. Data 

mengenai partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui 

PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, 

Kabupaten Kudus ini kemudian dianalisis dan disimpulkan sebagai bahan 

pembahasan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

1. Gambaran Fisik Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten 

Kudus. 

Berdasarkan data monografi, Desa Tanjungkarang terletak di dataran 

rendah dengan luas tanah 152.709 hektar, terdiri dari pertama, tanah sawah 

berupa sawah irigasi tehnis seluas 15.000 hektar, sawah setengah tehnis 

seluas 11.000 hektar, sawah sederhana seluas 29.522 hektar, sawah tadah 

hujan seluas 18.778 hektar. Kedua, tanah kering berupa 

pekarangan/bangunan seluas 42.785 hektar, tegalan/kebun seluas 22.798 

hektar. Ketiga, lain-lain seluas 11.883 hektar. Kondisi fisik Desa 

Tanjungkarang yang terdiri dari lahan persawahan seperti ini juga 

berpengaruh terhadap mata pencaharian perempuan yaitu sebagai petani. 

Dalam pembahasan ini, tampak bahwa perempuan sudah memiliki beban 

ganda. selain itu, hadirnya PNPM Mandiri Perkotaan juga turut memberi 

kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam proses 

pemberdayaan.  

Wilayah Desa Tanjungkarang terletak di sebelah utara jalur lingkar 

yang menghubungkan jalur Kudus-Purwodadi, dengan batas wilayah 

sebagai berikut: 

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Jati Wetan, Getas Pejaten, dan                

Jati Kulon 
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Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Jetis Kapuan dan Wates 

Sebelah Barat    : berbatasan dengan Desa Jati Wetan 

Sebelah Timur   : berbatasan dengan Desa Loram Kulon 

Berdasarkan data monografi, Desa Tanjungkarang merupakan salah 

satu Desa yang terdapat di Kecamatan Jati, terdiri dari 25 RT dan 6 RW, 

terbagi menjadi 2 dukuh, yaitu dukuh Krajan dan dukuh Gumuk. Dalam 

pembahasan ini, proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan 

dilaksanakan secara merata pada semua RT dan RW.  

2. Keadaan Demografi Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten 

Kudus. 

a. Berdasarkan Jumlah Sex Ratio 

Menurut data yang diperoleh dari laporan kependudukan kantor 

(monografi) Desa Tanjungkarang 2012, total penduduk berjumlah 4.956 

jiwa, yang terdiri dari 1.302 kepala keluarga. Jumlah penduduk laki- laki 

adalah 2.417 jiwa, dan penduduk perempuan berjumlah 2.539 jiwa. Dari 

data monografi tersebut tampak bahwa jumlah penduduk perempuan lebih 

banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Dalam pembahasan ini, 

hadirnya PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang juga turut 

mendorong  proses pemberdayaan pada perempuan.   

b. Berdasarkan Tingkat Usia 

Gambaran penduduk Desa Tanjungkarang berdasarkan tingkat usia 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 03.Penduduk Desa Tanjungkarang Berdasarkan Tingkatan Usia 

No. Usia Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. 0 - 4 tahun 180 155 335 

2. 5 - 9 tahun 154 189 343 

3. 10-14 tahun 180 198 378 

4. 15-19 tahun 195 204 399 

5. 20-24 tahun 234 243 477 

6. 25-29 tahun 234 256 490 

7. 30-34 tahun 252 247 499 

8. 35-39 tahun 213 229 442 

9. 40-44 tahun 205 220 425 

10. 45-49 tahun 154 182 336 

11. 50-54 tahun 146 138 284 

12. 55-59 tahun   96 124 220 

13. 60-64 tahun   71   56 127 

14. 65 tahun ke atas 103   98 201 

 Total    2.417     2.539      4.956 

           Sumber: Data Monografi Desa Tanjungkarang Tahun 2012 

Berdasarkan data dari tabel di atas, penduduk terbanyak terdapat 

pada usia 30-34 tahun dan usia 25-29 tahun. Secara umum, persebaran 

penduduk berdasarkan usia di Desa Tanjungkarang tampak cukup merata 

dan tampak pula bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada 

jumlah penduduk laki-laki. Dalam pembahasan ini, adanya PNPM Mandiri 

Perkotaan yang hadir di Desa Tanjungkarang juga turut memperhatikan 

proses pemberdayaan pada perempuan.  

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan 

dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat. Kesejahteraan dan 

kemakmuran suatu masyarakat lebih dominan dilihat dari aspek tingkat 

pendidikan suatu masyarakat.  
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Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tanjungkarang sangat 

beravariasi. Ada yang tidak sekolah, tidak tamat Sekolah Dasar (SD), belum 

tamat SD, tamat SD, tamat SMP/sederajat, tamat SMA/sederajat, maupun 

tamat Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, PNPM Mandiri perkotaan yang 

hadir di Desa Tanjungkarang diharapkan dapat meningkatkan tingkat 

keberdayaan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 

Komposisi tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tanjungkarang 

untuk lebih jelasnya dapat digambarkan melalui tabel berikut ini : 

Tabel 04. Penduduk Desa Tanjungkarang Berdasarkan Pendidikan 

No Kategori Laki-laki Perempuan 

1. 
Usia 3-6 tahun yang 

sedang TK / play group 
131 140 

2.  
Usia 7 – 18 tahun yang 

tidak pernah sekolah 
- - 

3. 
Usia 7 – 18 tahun yang 

sedang sekolah 
412 478 

4. 
Usia 18-56 tahun yang 

tidak pernah sekolah 
- - 

5. 
Usia 18-56 tahun pernah 

SD tetapi tidak tamat 
          12              13 

6. Tamat SD / sederajat 320 350 

7.  
Usia 12 – 56 tahun tidak 

tamat SMP  
127 130 

8.  
Usia 18-56 tahun tidak 

tamat SMA 
240 267 

9. Tamat SMP / Sederajat 421 430 

10. Tamat SMA / Sederajat 532 554 

11. Tamat D-1 / Sederajat           21             16 

12.  Tamat D-3 / Sederajat           44 42 

13. Tamat S-1 / Sederajat           10 14 

14. Tamat S-2 / Sederajat             6 10 

15. Tamat S-3 / Sederajat             7               5 

Sumber: Data Monografi Desa Tanjungkarang Tahun 2012 

Tabel di atas menunjukkan masih cukup rendahnya tingkat 

pendidikan di Desa Tanjungkarang, termasuk mengenai pendidikan 
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perempuan. Hadirnya PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang 

diharapkan dapat meningkatkan tingkat keberdayaan perempuan melalui 

partisipasinya dalam proses pemberdayaan. 

d. Berdasarkan Jenis Mata Pencaharian 

Mata pencaharian adalah suatu upaya manusia untuk 

mempertahankan diri dalam kehidupan, karena dengan bekerja manusia 

dapat memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian penduduk Desa 

Tanjungkarang berdasarkan monografi tahun 2012 dijelaskan pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 05. Penduduk Desa Tanjungkarang Berdasarkan Mata Pencaharian 

No. Mata Pencaharian Laki-laki Perempuan 

1. Petani 20 41 

2. Buruh Tani 10 15 

3. Pegawai Negeri Sipil 78 89 

4. Pedagang  68 54 

5.  Peternak  16 12 

6.  Montir             5 - 

5. Dokter Swasta            2   1 

6. Bidan Swasta -   1 

7. Perawat Swasta 12 17 

8. 
Pembantu Rumah 

Tangga 
- 15 

9. TNI            5 - 

10. POLRI  7   1 

11. 
Pensiunan 

PNS/TNI/POLRI 
14   9 

12. 
Pengusaha Kecil dan 

Menengah 
38 26 

13. Dosen Swasta   3    2 

17. 
Karyawan Perusahaan 

Swasta 
       679              772 

             Sumber: Data Monografi Desa Tanjungkarang Tahun 2012 

Data yang disajikan pada tabel menunjukkan bahwa kuantitas 

perempuan yang bekerja di ranah publik lebih besar daripada laki-laki. 
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Keterlibatan perempuan dalam bekerja di ranah publik menunjukkan bahwa 

perempuan memiliki beban ganda yakni sebagai pengurus domestik dan 

pencari nafkah. Dalam pembahasan ini, hadirnya PNPM Mandiri Perkotaan 

di Desa Tanjungkarang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk 

ikut serta berpartisipasi dalam proses pemberdayaan, sehingga selain 

memiliki beban ganda sebagai pengurus domestik dan pencari nafkah, 

perempuan juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan.  

3. Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus. 

Desa Tanjungkarang memiliki sejumlah sarana dan prasarana, yaitu 

berupa sarana transportasi, sarana komunikasi, sarana perekonomian, sarana 

peribadahan, dan sarana pendidikan. 

Sarana transportasi berupa jalan, baik jalan utama maupun jalan-

jalan kecil dengan keadaan yang sudah baik. Jalan utama dan beberapa jalan 

di dalam gang dusun Krajan dan Gumuk sudah beraspal. Jalan penghubung 

antar rumah sudah terpasang paving blok dengan rapi. Kondisi jalan yang 

sudah baik seperti ini merupakan hasil dari kegiatan yang sudah 

dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan yang telah hadir di Desa 

Tanjungkarang.  

Sarana komunikasi yang ada di Desa Tanjungkarang berupa 

handphone, radio, dan televisi. Sarana komunikasi umum lain yang tersedia 

berupa wartel sekarang ini sudah sangat langka keberadaannya, sedangkan 
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warnet dan area hotspot semakin menjamur. Sarana perekonomian berupa 

bangunan permanen dan semi permanen seperti warung-warung makan, 

toko-toko kecil, dan pengadaan jasa banyak dijumpai di wilayah Desa 

Tanjungkarang.   

Sarana peribadahan di Desa Tanjungkarang berupa masjid, mushola, 

gereja, dan vihara ditunjukkan pada tabel di bawah ini: 

 

Tabel 06. Sarana Peribadahan di Desa Tanjungkarang 

No. Sarana Peribadahan Jumlah 

1. Masjid   3 

2. Mushola 10 

3 Gereja   1 

4. Vihara   1 

Sumber: Data Monografi Desa Tanjungkarang Tahun 2012 

Sarana pendidikan di Desa Tanjungkarang dapat dikatakan masih 

minim. Namun, hal tersebut masih menunjukkan kewajaran, mengingat 

Desa Tanjungkarang merupakan wilayah yang kecil. Sarana pendidikan 

yang terdapat di Desa Tanjungkarang ditunjukkan oleh tabel di bawah ini: 

Tabel 07. Sarana Pendidikan di Desa Tanjungkarang 

No. Sarana Pendidikan Jumlah 

1. TK 1 

2. SD 2 

3 SMP - 

4. SMA - 

6. Madrasah 2 

Sumber: Data Monografi Desa Tanjungkarang Tahun 2012 

Beberapa sarana prasarana seperti tersebut tidak terlepas dari adanya 

partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri 

Perkotaan.  
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4. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Tanjungkarang 

Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 

Sebagian besar masyarakat Desa Tanjungkarang adalah etnis Jawa. 

Masyarakat Jawa secara tradisi menganut konsep sosial gender yang 

patriarkis. Peran masing-masing anggota keluarga ditentukan oleh struktur 

kekuasaan laki-laki (ayah) sebagai kepala keluarga yang secara hierarkis 

memiliki kewenangan paling tinggi dalam keluarga. Hierarki dilanjutkan 

pada perbedaan usia dan jenis kelamin anggota keluarga, misalnya saudara 

laki-laki memiliki struktur sosial lebih tinggi dibanding saudara perempuan. 

Relasi yang terbangun seringkali menempatkan seolah-olah laki-laki 

memiliki kemampuan/kekuasaan/kekuatan lebih besar dibanding anggota 

keluarga perempuan. Banyak streotype bahkan mitos yang sudah tertanam 

di masyarakat, misalnya tanggungjawab mutlak terhadap ekonomi keluarga 

hanya ada ditangan ayah/suami, sementara tanggungjawab domestik 

merupakan tanggung jawab ibu/istri. 

Berdasarkan data monografi yang diperoleh, tampak bahwa 

perempuan di Desa Tanjungkarang kini sudah banyak yang ikut bekerja di 

ranah publik. Banyaknya perempuan yang sudah bekerja di ranah publik 

menandakan bahwa budaya patriarki yang ada dimasyarakat sudah tidak 

seperti jaman dahulu, dimana masyarakat menganggap bahwa 

tanggungjawab mutlak terhadap ekonomi keluarga hanya ada di tangan 

ayah/suami. Sekarang, perempuan tidak lagi hanya berkecimpung di ranah 

domestik, akan tetapi sudah leluasa mengaktualisasikan dirinya di ranah 
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publik. Tidak hanya itu, kehadiran PNPM Mandiri Perkotaan di Desa 

Tanjungkarang juga turut membuka peran serta atau partisipasi perempuan.  

PNPM Mandiri Perkotaan hadir di Desa Tanjungkarang sejak tahun 

2007. PNPM Mandiri perkotaan merupakan program nasional dalam wujud 

kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program 

penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang telah 

dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Departemen 

Pekerjaan Umum. PNPM Mandiri Perkotaan ini adalah kelanjutan dari 

P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) sebagai upaya 

membangun kemandirian masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan 

secara berkelanjutan. Alasan utama diselenggarakannya P2KP adalah 

semakin tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia sehingga perlu adanya 

upaya-upaya untuk menanggulanginya.  

Berbagai program dalam rangka menanggulangi kemiskinan di 

Indonesia sebenarnya sudah banyak dilaksanakan, tetapi belum mampu 

menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut. Oleh karena itu, paradigma 

pembangunan di Indonesia telah mengalami pergeseran, yaitu dari 

pembangunan yang semula top down menjadi pembangunan yang lebih 

menitikberatkan pada aspirasi dari masyarakat yang dikenal dengan bottom 

up. Program-program pembangunan yang semula masih bersifat sentralistik, 

kini berubah menjadi pembangunan yang sifatnya partisipatif, yang 

menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam pembangunan. Ciri 

dari pembangunan ini adalah adanya perencanaan yang merupakan hasil 
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dari musyawarah bersama masyarakat sesuai dengan permasalahan yang 

ada, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat. 

Sebelum hadirnya PNPM Mandiri Perkotaan di Desa 

Tanjungkarang, perempuan memiliki kegiatan sebagai pengurus domestik 

dan bekerja di ranah publik. Hal ini berarti bahwa sebelum adanya PNPM 

Mandiri Perkotaan, perempuan sudah memiliki beban ganda. Kemudian, 

hadirnya PNPM Mandiri Perkotaan memberikan kesempatan bagi 

perempuan untuk ikut berpartisipasi. Dalam pembahasan ini berarti bahwa 

selain memiliki aktivitas sebagai pengurus domestik dan pencari nafkah, 

perempuan juga memiliki kesempatan berpartisipasi dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan.  

B. Bentuk Partisipasi Perempuan dalam Proses Pemberdayaan Melalui 

PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang 

Sebagai program yang menekankan pada aspek pemberdayaan dan 

melibatkan partisipasi masyarakat, PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan 

di Desa Tanjungkarang melalui siklus pemberdayaan dan kegiatan tridaya. 

Partisipasi perempuan diaktualisasikan melalui siklus pemberdayaan dan 

kegiatan tridaya tersebut. 

Di Desa Tanjungkarang, pelaksanaan siklus kegiatan PNPM Mandiri 

perkotaan telah dilakukan 2 (dua) kali. Periode pertama dilakukan dalam 

jangka 3 (tiga) tahun yakni tahun 2007 sampai tahun 2010. Pada periode 

kedua dimulai pada akhir 2010. Pada periode ke 2 (dua) siklus kegiatan 
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dilaksanakan kembali kecuali pada tahap sosialisasi awal dan RKM 

(Rembug Kesiapan Masyarakat). 

Dalam pelaksanaannya, pada masing-masing tahap siklus tersebut 

memerlukan keterlibatan atau partisipasi masyarakat karena dalam program 

PNPM Mandiri Perkotaan menggunakan pendekatan bottom up. Pendekatan 

ini lebih menekankan pada partisipasi masyarakat secara aktif. Masyarakat 

ditempatkan sebagai aktor (subyek) pembangunan dan tidak sekedar 

menjadikan mereka sebagai penerima pasif pelayanan saja. Pembangunan 

masyarakat yang berkesinambungan pada hakekatnya merupakan suatu 

proses yang disengaja dan terarah, mengutamakan pendayagunaan potensi 

dan sumber daya setempat/lokal dan mengutamakan kreatifitas-inisiatif serta 

partisipasi masyarakat (Suparjan, 2003: 24). Sehubungan dengan hal itu, 

maka masyarakat diharapkan dapat secara aktif berperan. Melalui siklus 

pemberdayaan PNPM Mandiri Perkotaan, masyarakat Desa Tanjungkarang 

dapat memahami apa, mengapa, untuk apa, dan bagaimana kegiatan tersebut 

dilaksanakan di lingkungan mereka. Berdasarkan penuturan Ibu Sri selaku 

fasilitator Desa Tanjungkarang : 

“Program PNPM Mandiri ini kan merupakan suatu wujud program 

yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dalam pelaksanaan semua 

kegiatannya melibatkan elemen-elemen masyarakat sebagai pelaku 

pembangunan di wilayahnya, baik itu laki-laki maupun perempuan” 

(Sri, 36 tahun, fasilitator, 2 Februari 2013). 

 

Dalam proses pembangunan partisipatif tersebut, terdapat beberapa 

elemen atau unsur yang akan terlibat di dalamnya, seperti Kepala Desa, 

fasilitator, serta kelompok-kelompok warga Desa. Dengan demikian, 
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perempuan sebagai bagian dari anggota masyarakat juga perlu diperhatikan 

keberadaannya. Hal ini telah sesuai dengan amanat yang telah digariskan 

GBHN, yang menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak dan 

kewajiaban yang sama dengan laki-laki untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan. Bentuk partisipasi perempuan berupa pemikiran dan aktivitas 

yang tercakup dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi akan 

diuraikan dalam 8 (delapan) tahap siklus kegiatan pemberdayaan PNPM 

Mandiri Perkotaan seperti berikut : 

1. Tahap sosialisasi awal 

Pada tahap ini fasilitator menyebarluaskan informasi tentang akan 

adanya program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang. 

Penyebarluasan informasi ini tidak hanya ditargetkan pada laki-laki, tetapi 

ditargetkan juga kepada perempuan. Proses sosialisasi dilaksanakan pada 

beberapa perkumpulan yang ada dimasyarakat, termasuk juga pada 

perkumpulan pengajian dan arisan PKK ibu-ibu. Dalam sosialisasi ini 

perempuan memperoleh pemahaman akan diadakannya PNPM Mandiri 

Perkotaan. Seperti penuturan Ibu Sri selaku fasilitator Desa Tanjungkarang : 

“Sebagai wujud dari program yang berbasis pemberdayaan 

masyarakat dan memiliki prinsip kesetaraan dan keadilan gender, 

PNPM Mandiri perkotaan juga memerlukan keterlibatan dari 

perempuan. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai akan diadakannya 

program PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan pula pada 

perkumpulan pengajian dan arisan PKK ibu-ibu. Lha dari pada 

bingung mau sosialisasi dimana. Hampir semua desa juga gitu soale. 

Kalau mengenai partisipasi perempuan ya menurut saya rodok aktif. 

Ibu-ibu ini mendegarkan penjelasan saya, ada yang hanya diem 

aja,tapi ada juga yang aktif bertanya dan memberi pendapat. Ya 

wajar sih mbak...sosialisasi ini kan ya semacam perkenalan kalau di 
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wilayah mereka akan ada PNPM”  (Sri, 36 tahun, fasilitator, 2 

Februari 2013). 

 

Dari penuturan di atas menunjukkan bahwa pada tahap sosialisasi 

awal ini perempuan juga menjadi target dalam proses pemberdayaan melalui 

PNPM Mandiri Perkotaan yang dihadirkan di Desa Tanjungkarang, 

meskipun pada kenyataannya tidak semua perempuan aktif dalam 

mengeluarkan pertanyaan dan memberi gagasan. 

2. Tahap rembug Kesiapan Warga (RKM) 

Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) adalah tahapan yang harus 

dilaksanakan setelah masyarakat paham konsep, tujuan dan siklus atau 

tahapan PNPM Mandiri Perkotaan. Kegiatan ini merupakan proses 

musyawarah warga untuk memutuskan apakah warga masyarakat akan 

mencoba untuk menanggulangi kemiskinan di kelurahan/desanya dengan 

difasilitasi PNPM Mandiri Perkotaan atau tidak. 

Keputusan untuk menerima atau menolak program harus merupakan 

kesepakatan seluruh warga masyarakat, bukan hanya ditentukan oleh 

beberapa orang tertentu saja. Agar warga masyarakat mampu menentukan 

keputusan apa yang harus diambil, pada tahap awal masyarakat harus 

mengetahui apa itu PNPM Mandiri Perkotaan, tahapan yang harus 

dilakukan, konsekuensi yang harus dihadapi dan komitmen yang harus 

diberikan apabila program ini dijalankan. Setelah masyarakat memahami, 

akan dilaksanakan musyawarah warga untuk menentukan apakah warga 

masyarakat akan menerima atau menolak program yang ditawarkan oleh 

Pemerintah melalui Fasilitator. Dari proses ini, masyarakat Desa 
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Tanjungkarang dapat menerima program PNPM Mandiri Perkotaan di 

wilayah mereka. 

Penting diperhatikan bahwa peserta RKM harus ada perwakilan dari 

kelompok perempuan. Jangan sampai keputusan yang diambil hanya 

ditentukan oleh kaum laki-laki saja, karena permasalahan kemiskinan 

merupakan permasalahan dan tanggung jawab semua pihak. Seperti halnya 

penuturan Ibu Budiarti selaku manajer UPK : 

“Dalam pelaksanaan semua kegiatan melalui PNPM Mandiri 

memang setau saya harus melibatkan perempuan mbak, tapi ya 

gitu...perempuannya terkadang susah diajak kumpul-kumpul diskusi, 

jadi ya kadang lebih banyak laki-laki yang ikut” (Budiarti, 40 tahun, 

Guru, 3 Februari 2013). 

 

Berdasarkan penuturan Ibu Budiarti di atas menunjukkan bahwa 

perempuan sulit untuk dilibatkan dalam kumpul-kumpul diskusi yang 

membahas mengenai PNPM Mandiri Perkotaan. Berdasarkan temuan di 

lapangan, perempuan sulit untuk mengikuti diskusi karena mereka kurang 

memiliki waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini seperti 

yang diuangkapkan oleh Ibu Mursiyah : 

“Pekerjaan saya sudah banyak, kalau pagi sampai siang kan bekerja. 

Sepulang kerja ngurus rumah. Malamnya membantu anak belajar. 

Jadi untuk urusan seperti itu saya tidak mempunyai waktu mbak” 

(Mursiyah, Guru, 48 tahun, 11 Maret 2013). 

 

Adanya beban ganda yang dipikul perempuan menjadi alasan yang 

mengakibatkan mereka tidak ikut berpartisipasi, sehingga hal ini 

mengakibatkan peserta yang hadir pada tahap RKM (Rembug Kesiapan 

Masyarakat) lebih didominasi oleh laki-laki. Hal ini seperti penuturan Ibu 

Sri selaku fasilitator Desa Tanjungkarang : 
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“Saya disini kan mendampingi mbak, menurut saya sih emang 

perempuan yang hadir dalam diskusi lebih sedikit daripada laki-laki. 

Tapi dari perempuan yang hadir ya menurut saya sudah lumayan, 

kehadiran mereka juga memberikan kontribusi kog. Mereka ya 

terlihat antusias untuk menerima PNPM di Desa Tanjungkarang” 

(Sri, 36 tahun, fasilitator, 2 Februari 2013). 

 

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa perempuan sulit 

untuk mengikuti diskusi-diskusi mengenai PNPM Mandiri Perkotaan karena 

mereka memiliki beban ganda sebagai pengurus domestik dan mencari 

nafkah. Adanya beban ganda yang mengakibatkan sulitnya perempuan 

untuk mengikuti diskusi-diskusi mengenai PNPM Mandiri Perkotaan bukan 

berarti bahwa tidak ada perempuan yang hadir pada tahap RKM. Meskipun 

perempuan yang hadir pada tahap RKM lebih sedikit daripada jumlah laki-

laki, perempuan tetap memberikan kontribusi karena perempuan yang hadir 

juga turut mengeluarkan suara berkenaan dengan akan diadakannya PNPM 

Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang. 

3. Tahap Refleksi Kemiskinan (RK) 

Refleksi kemiskinan merupakan proses dimana masyarakat bertemu 

dan berdiskusi dalam suatu kelompok untuk mengartikan kemiskinan 

berdasarkan pemahaman yang mereka temukan dimasyarakat. Masyarakat 

melakukan pembelajaran kembali untuk melihat bagaimana kemiskinan di 

wilayahnya. Di Desa Tanjungkarang, untuk proses yang pertama, kegiatan 

Refleksi Kemiskinan dilakukan oleh masyarakat di masing-masing RT, 

kemudian proses diskusi selanjutnya dilakukan pada tingkat desa yang 

melibatkan perwakilan masyarakat di setiap RT. Proses ini telah dilakukan 

sebanyak 2 (dua) kali di Desa Tanjungkarang, yakni PNPM Mandiri 
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Perkotaan periode 1, yakni tahun 2007-2010 dan periode kedua yakni 

dimulai pada akhir 2010. Seperti halnya pada tahap-tahap sebelumnya, pada 

tahap Refleksi Kemiskinan (RK) juga perlu memperhatikan keterlibatan 

perempuan. Berdasarkan  penuturan Ibu Sri selaku fasilitator Desa 

Tanjungkarang: 

“Kalau di tingkat RT sih perempuan yang hadir masih lumayan 

banyak mbak, tapi kalau udah di Balai Desa yang dateng cuma 

sedikit. Mungkin karena seringnya rapatnya malem-malem mungkin 

mbak, lha ini juga kan sifatnya sukarela, membutuhkan kepedulian 

dan kesadaran. Secara umum ya menurut saya partisipasi perempuan 

mulai ada peningkatan lah, terlihat dari kemampuan mereka untuk 

mengeluarkan gagasan atau usulan-usulan tentang kriteria 

kemiskinan berdasarkan pemahaman mereka” (Sri, 36 tahun, 

fasilitator, 2 Februari 2013). 

 

Berdasarkan penuturan di atas menunjukkan bahwa kehadiran 

perempuan dalam tahap Refleksi Kemiskinan (RK) yang dilakukan di 

tingkat RT lebih banyak daripada di tingkat desa. Hal ini dikarenakan rapat 

di Balai Desa diselenggarakan pada malam hari sehingga perempuan 

memiliki keterbatasan dalam menghadirinya. Keterbatasan ini terkait 

dengan budaya yang ada di masyarakat yang menganggap bahwa 

perempuan tidak pantas keluar rumah sampai larut malam. Keterbatasan ini 

menjadikan kuantitas keterlibatan perempuan lebih sedikit daripada laki-

laki. Penuturan Ibu Sri selaku Faskel Desa Tanjungkarang juga senada 

dengan penuturan Bapak Ngatmin selaku Kepala Desa Tanjungkarang : 

“Tentang kehadiran perempuan ya lebih banyak laki-laki. Itu 

menurut saya ya umum mbak. tapi kehadiran perempuan ya 

sebenarnya juga perlu untuk diskusi-diskusi tentang PNPM ini, kan 

program ini tidak hanya untuk laki-laki, untuk perempuan juga. 

Tetapi ya ketika perempuan hadir pada RT dan Desa ya lumayan, 

mereka juga rodok aktif bersuara, perempuan mampu menyepakati 
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kriteria kemiskinan untuk kemudian mendata kepala keluarga 

miskin” (Ngatmin, 51 tahun, Kepala Desa, 22 Februari 2013). 

 

Dari penuturan di atas tampak bahwa secara kuantitas, perempuan 

yang hadir lebih sedikit daripada laki-laki, tetapi dengan kehadiran 

perempuan yang sedikit tersebut tampak sudah ikut memberikan kontribusi 

dalam berpartisipasi. Partisipasi perempuan pada tahap refleksi kemiskinan 

ini tidak hanya sebatas dari kehadiran saja, tetapi juga dari kemauan mereka 

dalam mengeluarkan gagasan atau usulan-usulan. Selain itu, setelah 

menyepakati kriteria kemiskinan, perempuan juga ikut terlibat dalam 

mendata kepala keluarga miskin di Desa Tanjungkarang. Hal ini seperti 

penuturan dari Ibu Sri selaku fasilitator Desa Tanjungkarang : 

“.... setelah menyepakati kriteria kemiskinan, perempuan juga 

terlibat untuk mendata kepala keluarga miskin di Desa 

Tanjungkarang mbak” (Sri, 36 tahun, fasilitator, 2 Februari 2013). 

 

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kegiatan dalam 

PNPM Mandiri Perkotaan ini merupakan suatu bentuk kegiatan yang di 

dasarkan dari adanya kesadaran dan kepedulian untuk secara bersama-sama 

menyelesaikan persoalan kemiskinan di wilayah mereka. Perempuan 

sebagai bagian dari anggota masyarakat yang merupakan kelompok pemilik 

beban ganda sebagai pengurus kegiatan domestik dan sebagai pekerja dalam 

wilayah publik, mengakibatkan partisipasi secara kuantitas lebih di 

dominasi oleh laki-laki.  

4. Tahap Pemetaan Swadaya (PS) 

Kegiatan Pemetaan Swadaya (PS) pada PNPM Mandiri Perkotaan 

pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi 
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masyarakat (khususnya masyarakat miskin) untuk menggali persoalan yang 

mereka hadapi serta mampu merumuskan gagasan kebutuhannya sebagai 

upaya penanggulangan kemiskinannya serta memahami potensi yang 

dimilikinya. Pada giliran berikutnya diharapkan masyarakat secara bersama-

sama memiliki kesadaran untuk memecahkan persoalan-persolaan tersebut 

dengan memahami potensi bersama. Pada sisi lain, kajian Pemetaan 

Swadaya ini akan menjadi bahan dan pertimbangan dalam pemetaan 

kemiskinan baik masalah, potensi dan kebutuhan penaggulangan 

kemiskinan di Desa Tanjungkarang. Berdasarkan penuturan Ibu Sri selaku 

fasilitator Desa Tanjungkarang : 

“Diskusi mengenai pemetaan swadaya ini dimulai pada tingkat RT 

dulu, lalu ke RW, terus yang akhir di Desa. Mengenai partisipasi 

perempuan ya menurut saya ada peningkatan-peningkatan. 

Walaupun tidak semua perempuan mampu mengeluarkan gagasan, 

tetapi beberapa perempuan ada yang memang tergolong aktif dan 

mau mengeluarkan gagasan usulan-usulan”(Sri, 36 tahun, fasilitator, 

2 Februari 2013). 

 

Berdasarkan hasil penuturan di atas menunjukkan bahwa pada tahap 

ini partisipasi perempuan mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dari 

kemauan mereka dalam memberi usulan-usulan untuk mengatasi persoalan 

yang sedang dihadapi. Adapun masalah-masalah yang ada berdasarkan 

identifikasi hasil Pemetaan Swadaya di Desa Tanjungkarang antara lain 

adalah permasalahan kesehatan seperti masalah gizi buruk balita, masalah 

ibu hamil, masalah jompo, masalah pendapatan yang minim, dan masalah 

lingkungan. 
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5. Tahap Pembentukan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) 

Dalam rangka membantu upaya pengentasan kemiskinan di Desa 

Tanjungkarang, didirikanlah sebuah lembaga Badan Keswadayaan 

Masyarakat (BKM). Tujuan BKM adalah turut membantu program 

pemerintah untuk mengentaskan warga miskin, dimana BKM tersebut 

merupakan modal sosial dalam menjamin kemitraan masyarakat dengan 

pemerintah daerah dan kelompok setempat. 

Pembentukan BKM merupakan proses pembelajaran masyarakat 

dalam hal pengorganisasian diri. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) 

merupakan wadah yang mereka bentuk dan mereka pimpin secara kolektif 

dan partisipatif. Para pengurus BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) 

adalah relawan dari masyarakat Desa Tanjungkarang yang harus 

mempunyai loyalitas tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat. 

Pembentukan BKM di Desa Tanjungkarang dilakukan secara 

berjenjang dari tingkat RT, RW, dan Desa. Masing-masing RT dan RW 

mengirimkan perwakilannya, kemudian perwakilan tersebut akan diseleksi 

kembali di tingkat Desa. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Moch 

Yakub selaku koordinator BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Desa 

Tanjungkarang : 

“Proses pembentukan BKM itu diawali dari sosialisasi ke 

masyarakat, kegiatan yang di siklus pemberdayaan itu lho mbak. 

Yang pertama ada pembentukan tingkat RT, yang mana ditingkat RT 

itu ada perwakilan-perwakilan utusan dari RT untuk menjadi 

relawan PNPM. Setelah di RT lalu ditingkat RW, setelah itu dibawa 

ke desa.” (Moch Yakub, 49 tahun, PNS, 17 Februari 2013) 
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Proses pembentukan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) di 

Desa Tanjungkarang telah dilakukan 2 (dua) kali dengan nama BKM 

Tanjung Makmur Sejahtera. BKM  Tanjung Makmur Sejahtera dibentuk 

melalui rembug pembentukan BKM pada tanggal 14 November 2007.  

Dalam rembug tersebut dibahas dan disepakati Visi dan Misi sebagaimana 

tertuang dalam Anggaran Dasar BKM dan anggota BKM. Visi BKM adalah 

menciptakan masyarakat yang mandiri dalam bidang sosial, ekonomi dan 

pembangunan lingkungan berdasarkan keimanan dan ketaqwaan. Sedangkan 

misinya adalah membantu masyarakat agar lebih mandiri, meningkatkan 

taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan berusaha, dan 

menggalakkan pembangunan lingkungan dengan mengikutsertakan swadaya 

masyarakat. 

Dalam diskusi tersebut juga terpilih 13 orang sebagai anggota 

pimpinan kolektif BKM yang terdiri dari 8 laki-laki dan 5 perempuan 

dengan profesi dan latar belakang yang berbeda. Kemudian setelah masa 

bhakti anggota BKM berakhir pada bulan Desember 2010, maka harus 

dilaksanakan kembali pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota 

BKM baru periode kedua. Dalam pemilu tersebut telah terpilih 13 anggota 

BKM baru dengan komposisi 9 laki-laki dan 4 perempuan,  dimana 1 orang 

diantaranya adalah sebagai koordinator.  

Adapun nama-nama pengurus BKM Tanjung Makmur Sejahtera 

periode kedua dengan profesi dan latar belakang yang berbeda antara lain 

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 08. Daftar Kepengurusan BKM Tanjung Makmur Sejahtera 

No Nama Alamat Pekerjaan Jabatan 

1 Moch Yakub RT 2 RW 5 PNS Koordinator 

2 Sugeng RT 4 RW 5 Swasta Anggota 

3 Jasiman RT 4 RW 2 PNS Anggota 

4 Taufik Hidayat RT 2 RW 1 Wiraswasta Anggota 

5 Sumarti RT 3 RW 1 Guru Anggota 

6 Suyoto RT 4 RW 3 Swasta Anggota 

7 Kusmanto RT 5 RW 6 Swasta Anggota 

8 Sri Wulandari RT 2 RW 5 Guru Anggota 

9 Isti Faizah RT 1 RW 2 Mahasiswa  Anggota 

10 Tamzis RT 1 RW 4 PNS Anggota 

11. Purwanto RT 3 RW 1 Swasta Anggota 

12 Devi Fauziana Ulfa RT 3 RW 4 Mahasiswi Anggota 

13 Kusmanto RT 2 RW 4 Swasta Anggota 

Sumber : Data Kepengurusan BKM Tahun 2010-2013 

 

Sesuai dengan salah satu prinsip PNPM Mandiri Perkotaan 

mengenai kesetaraan dan keadilan gender, tampak sudah teraplikasi dalam 

kepengurusan BKM Tanjung Makmur Sejahtera, dimana dalam 

kepengurusan tersebut tidak hanya melibatkan laki-laki, tetapi juga 

melibatkan perempuan. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Moch 

Yakub selaku koordinator BKM : 

“....beberapa dari perwakilan partisipasinya itu juga diambilkan dari 

perempuan. Ya seperti sekarang ini, kepengurusan BKM juga ada 

perempuannya tho, ada 4 orang. Partisipasi perempuan di dalam 

BKM ini ya menurut saya baik, karena gini..sistem BKM itu kan 

relawan, yang mana jika ada keperluan keluarga, mbogae kan gak 

bisa mbak. Contohnya gini, kan mereka pekerja juga, seperti mbak 

Sumarti itu kan ngajar di madrasah, lalu mbak Sri Wulan juga jadi 

guru, trus mbak Isti Faizah juga pendidikan guru, mbak devi juga 

kerja. Jadi mungkin pas kegiatan malem bisa. Kegiatan malemnya 

itu biasanya sampe jam 10 mbak. Perempuannya tetep aktif menurut 

saya” (Moch Yakub, 49 tahun, PNS, 17 Februari 2013). 

 

Berdasarkan penuturan di atas menunjukkan bahwa perempuan di 

dalam kepengurusan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) merupakan 

perempuan yang memiliki beban ganda karena mereka juga memiliki 
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tanggung jawab sebagai pencari nafkah, tetapi perempuan dalam 

kepengurusan tersebut juga harus mampu berpartisipasi secara aktif, 

sehingga keterlibatan mereka bukan hanya dinilai sebagai formalitas untuk 

memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam manajemen program 

PNPM Mandiri Perkotaan. Seperti halnya penuturan Ibu Sumarti selaku 

anggota BKM Tanjung Makmur Sejahtera : 

“Kalau rapat BKM itu mestinya sebulan sekali mbak, rutin, tapi 

kalau ada program-program yang penting yang membutuhkan kita 

untuk sharing atau koordinasi langsung itu tidak memungkinkan jika 

hanya 1 bulan sekali, jadi ya kadang seminggu bisa 2 kali atau lebih. 

Kalau masalah wujud partisipasi ya istilahnya kan saya tidak bisa 

mendanai ya mbak, jadi ketika saya sudah memiliki tanggung jawab 

seperti ini ya setiap ada kegiatan saya berusaha untuk hadir. BKM 

yang kepengurusan ini perempuannya kan ada 4 orang. Saya kira 

kog mereka solid mbak, tidak mung  numpang nama tok sih. 

Masalahnya kan itu juga dibuktikan disetiap kegiatan mereka hadir” 

(Sumarti, guru, 40 tahun, 19 Februari 2013) . 

 

Dari penuturan di atas tampak bahwa partisipasi perempuan dalam 

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) bukan hanya sebagai formalitas 

untuk memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam manajemen 

program. Idealnya, pola partisipasi perempuan adalah partisipasi aktif, 

bukan partisipasi semu tanpa peran yang jelas dalam pengambilan 

keputusan dan kebijakan. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Devi 

Fauziana selaku anggota BKM : 

“Berbiacara mengenai masalah partisipasi, menurut saya partisipasi 

perempuan dalam BKM ini ya cukup baik mbak. Tidak ada 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semua pendapat/gagasan 

dihargai. Perempuan disini juga sering mengeluarkan gagasan-

gagasan kog, termasuk saya. Walaupun di dalam BKM ini saya 

termasuk anggota muda, suara saya tetap dihargai di sini. Kalau 

mengenai kehadiran saya ketika ada rapat-rapat, saya selalu 

mengusahakan untuk hadir, tapi kadang kalau pas saya ada 

keperluan ya saya ijin. Istilahnya kan ya di dalam BKM ini saya 

mempunyai tanggung jawab mbak” (Devi, 25 tahun, wiraswasta, 23 

Februari 2013). 
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Penuturan di atas juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan 

di dalam BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)  tampak sebagai 

partisipasi aktif, dimana perempuan merasa memiliki tanggung jawab 

sehingga dalam perwujudannya mereka berusaha untuk selalu berpartisipasi 

secara maksimal. Hal ini juga senada dengan penuturan Ibu Isti Faizah 

selaku anggota BKM: 

“Menurut saya kerjasama di dalam BKM cukup baik. Kalau 

mengenai rapat, hampir setiap ada rapat saya berusaha mengikuti. 

Dalam BKM ini kan ada programnya, per RT kan ada rencana 

kegiatan dan saya berperan juga untuk mendata setiap RT mengenai 

kegiatan apa yang direncanakan untuk BLM selanjutnya. Menurut 

saya partisipasi perempuan di sini cukup maksimal sih mbak, karena 

tanpa bantuan perempuan juga masih kurang”(Isti, guru, 24 tahun, 

23 Februari 2013). 

 

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa perempuan dalam 

kepengurusan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) merupakan 

perempuan yang memiliki kesadaran dan kepedulian untuk mau 

berpartisipasi dalam mengatasi persoalan di wilayahnya. Meskipun mereka 

mempunyai beban ganda yang harus dilaksanakan, mereka tetap berusaha 

untuk dapat melaksanakan semua kegiatan tersebut secara seimbang.  

6. Tahap Penyusunan PJM 

Pada dasarnya pemberdayaan dilakukan untuk mengubah 

masyarakat agar menjadi lebih mampu untuk menganalisis keadaannya. 

Perencanaan partisipastif PJM (Program Jangka Menengah) dilakukan 

sebagai alat pembelajaran masyarakat agar lebih mampu dalam 

menganalisis dari hasil kajian-kajian pemetaan swadaya dan masyarakat 
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mampu belajar menuangkan ke dalam bentuk program jangka menengah 

dan rencana tahunan. 

Program Jangka Menengah (PJM) merupakan hasil dari perencanaan 

partisipatif, dari kegiatan ini masyarakat Tanjungkarang melalui BKM 

Tanjung Makmur Sejahtera menyusun usulan kegiatan selama 3 tahun 

kedepan yang diistilahkan dengan RENTA (Rencana Tahunan). Meski 

terkesan eksklusif karena hanya anggota BKM yang menyusunnya, tetapi 

dalam proses penyusunannya anggota BKM Tanjung Makmur Sejahtera 

tetap mendasarkan kajian mereka pada hasil Pemetaan Swadaya yang telah 

dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat di tingkat RT. Anggota BKM 

kemudian menentukan skala prioritas kegiatan untuk tiga aspek yakni 

lingkungan, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan penuturan Ibu Sumarti selaku 

anggota BKM : 

“Kalau partisipasi perempuan malah ikut terjun langsung kog mbak, 

ikut mendata. Masalahnya kan dari BKM mewakili, seperti ini saya 

kan di RW 1, terus mbak Isti itu di wilayah RW 2, mbak Devi juga. 

Jadi ya memang berperan secara langsung juga mbak. Dalam 

pembuatan PJM ini ya saya rasa seluruh anggota BKM terlibat, tidak 

ada beda antara laki-laki dan perempuan. Ini kan ya sifatnya 

bersama-sama” (Sumarti, 40 tahun, Guru, 11 Maret 2013). 

 

Penuturan Ibu Sumarti di atas juga senada dengan penuturan Ibu Isti 

Faizah selaku anggota BKM : 

“Kalau penyusunan PJM ya memang bareng-bareng sih mbak, 

bersama seluruh anggota BKM. Lha kajiannya itu berdasarkan 

refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya yang telah dilakukan. 

Saya juga ikut mendata warmis juga pada awalnya. Sama aja sih, 

anggota laki-laki maupun perempuan ya sama-sama berperan” (Isti 

faizah, 24 tahun, guru, 11 Maret 2013). 
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Berdasarkan penuturan di atas tampak bahwa anggota BKM turut 

terlibat langsung dalam mendata warga miskin di masing-masing 

wilayahnya, untuk kemudian menyusun PJM (Program Jangka Menengah) 

secara bersama dengan seluruh anggota BKM. 

7. Tahap pengorganisasian KSM 

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) merupakan kelompok 

penerima manfaat BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). KSM terdiri dari 

sekumpulan orang yang menghimpun diri secara sukarela dalam kelompok 

dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan dan 

kebutuhan yang sama, sehingga dalam kelompok tersebut memiliki 

kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. Proses pemberian dana 

stimulan dari BLM untuk KSM ini baru akan cair jika mereka membuat 

proposal berdasarkan kebutuhan riil mereka. Perempuan yang terlibat dalam 

KSM merupakan perempuan yang harus mempunyai kepedulian dan niat 

tulus untuk secara ikhlas dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Hal ini seperti penuturan Bapak Sutejo : 

“Biasane wong wedhok sing melu ki dadi sekretaris, dadi 

bendahara. Nek menurutku ya partisipasine rodok angel, kudu duwe 

kepedulian. Kadang kan ono wong wedok sing mampu tapi ora 

gelem, tapi ya ono sing emang sadar duwe kepedulian. Menurutku 

sing melu KSM yo memang wong-wong sing duwe kesadaran duwe 

kepedulian. Iki kan sifat’e relawan, lha wong wedhok kan akeh 

gaweane” (Sutejo, Wiraswasta, 42 tahun, 11 Maret 2013). 

Artinya :  

“Biasanya perempuan yang ikut ya jadi sekretaris, jadi bendahara. 

Kalau menurut saya ya partisipasinya susah, harus punya kepedulian. 

Terkadang kan ada perempuan yang mampu tapi tidak mau, tapi ada 

juga yang memang punya kesadaran dan kepedulian. Menurut saya 

yang ikut di KSM ya memang orang-orang yang punya kesadaran 
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punya kepedulian. Ini kan sifatnya relawan, perempuan kan banyak 

pekerjaannya”. 

 

Penuturan Bapak Sutejo di atas juga senada dengan penuturan Bapak 

Yatiman : 

“KSM itu kan di dalamnya ada orang-orang yang mampu dan juga 

mau.  Wong wedhok kan kadang-kadang moh ah aku ora kober, 

byasane ngono. Ono sing mampu, moh yo iso. Ya kudune duwe 

kesadaran, duwe kepedulian. Yo ncen mau dan mampu iku” 

(Yatiman, wiraswasta, 51 tahun, 11 Maret 2013) 

Artinya : 

“KSM itu kan di dalamnya ada orang-orang yang mampu dan juga 

mau. Perempuan kan kadang-kadang enggak ah saya tidak sempat. 

Biasanya kan seperti itu. Ada yang mampu,tidak mau ya bisa. Ya 

harus punya kesadaran, punya kepedulian. Ya itu tadi mau dan 

mampu”. 

 

Berdasarkan wawancara di atas menujukkan bahwa untuk 

memperoleh partisipasi perempuan dalam KSM merupakan hal yang susah. 

Hal ini dikarenakan adanya beban ganda yang dimiliki oleh perempuan, 

sehingga hanya perempuan yang mempunyai kesadaran bahwa mereka juga 

mempunyai potensi untuk ikut serta berpartisipasi dan perempuan yang 

mempunyai kepedulian untuk ikut serta memajukan desa dalam bidang 

sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang mau tergabung menjadi anggota 

KSM.  

Berdasarkan pada aspek pembangunan tridaya di PNPM Mandiri 

Perkotaan, maka KSM yang dibentuk oleh masyarakat terbagi atas 3 (tiga) 

jenis, yakni KSM Lingkungan, KSM Sosial, dan KSM Ekonomi. Berikut ini 

adalah kegiatan tridaya di Desa Tanjungkarang : 
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a. Bidang ekonomi 

Kegiatan ekonomi yang terlaksana melalui adanya program PNPM 

Mandiri Perkotaan yang hadir di Desa Tanjungkarang adalah berbentuk 

ekonomi bergulir. Ekonomi bergulir merupakan suatu program pemberian 

pinjaman modal usaha kepada masyarakat dengan sistem pembayaran 

berangsur. Sasarannya adalah kelompok masyarakat yang memiliki usaha-

usaha produktif. Bagi masyarakat yang ingin memperoleh pinajaman modal 

usaha, maka masyarakat harus membentuk KSM (Kelompok Swadaya 

Masyarakat) terlebih dahulu. Berdasarkan penuturan Bapak Moch Yakub 

selaku koordinator BKM: 

“Pada prinsipnya ya sama sih mbak, di dalam KSM itu tidak hanya 

ada laki-laki. Di dalamnya juga ada perempuan. Apalagi pada KSM 

ekonomi...wahh, banyak sekali perempuannya” (Moch Yakub, 46 

tahun , PNS, 17 Februari 2013) 

 

Penuturan Bapak Moch Yakub selaku koordinator BKM juga senada 

dengan penuturan Ibu Sri selaku fasilitator Desa Tanjungkarang : 

“ KSM itu kan kelompok masyarakat penerima dana BLM. Untuk 

menerima dana BLM ini KSM harus membuat proposal terlebih 

dahulu mbak. Nah, melalui PNPM ini mereka juga diajari hal-hal 

seperti itu. Setelah sudah membuat proposal,kemudian proposal 

tersebut diseleksi oleh BKM apakah sudah sesuai dengan hasil 

refleksi kemiskinan dan pemetaan swadaya apa tidak. Kalau 

memang sesuai, KSM ini bisa memperoleh dana BLM untuk 

pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan perempuan ya banyak yang di 

KSM ekonomi mbak, mereka memperoleh bantuan pinjaman modal 

untuk kegiatan usahanya” (Sri, 36 tahun, fasilitator,2 Februari 2013). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa partisipasi 

perempuan dalam KSM lebih banyak pada bidang ekonomi. Hal ini 

dikarenakan perempuan dapat secara langsung merasakan manfaatnya. 
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Dengan adanya keterlibatan perempuan dalam KSM ekonomi, mereka dapat 

memperoleh pinjaman bergulir yang dapat digunakan untuk keperluan 

menambah modal usahanya, sehingga perempuan lebih tertarik untuk 

terlibat dalam KSM ekonomi. Berdasarkan penuturan Ibu Budiarti selaku 

manajer UPK : 

“Waktu pembentukan KSM kan mereka kurang tahu dan kurang 

paham apa itu UPK, apa itu KSM, masih awam sih ya. Mau tidak 

mau ya dulu setiap malam kita door to door dari RT ke RT , 

ibaratnya memberi tahu lah tentang KSM ekonomi itu apa, 

pinjamannya bagaimana, syaratnya apa. Dalam KSM ekonomi ini 

nanti masyarakat membuat kelompok, minimal 5 orang membuat 

proposal lalu di ajukan UPK. UPK langsung naruh ke BKM. Terus 

di revisi oleh BKM, misalnya di ACC atau tidaknya. RT juga terlibat 

karena yang tahu karakternya juga RT setempat sih ya. Saya kan 

hanya melihat dan merevisi, sesuai dengan PS (Pemetaan Swadaya) 

atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan PS (Pemetaan Swadaya) ya 

tidak bisa. Saya juga membuat pembukuan mbak, ya saya kan 

dulunya lulusan akuntansi SMK, jadi ya masih ngerti kalau soal 

pembukuan mbak” (Budiarti,  40 tahun, guru PAUD, 21 Februari 

2013). 

 

Berdasarkan penuturan di atas, pemahaman perempuan tentang 

adanya KSM ekonomi pada awalnya diperoleh dari adanya informasi yang 

disampaikan dari rumah ke rumah. Dari sini mereka tertarik untuk bisa 

memperoleh dana pinjaman yang nantinya dapat digunakan sebagai 

tambahan modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya. Partisipasi 

perempuan pada KSM ekonomi ini dimulai dengan membuat proposal yang 

diajukan kepada UPK, kemudian UPK membawa ke BKM (Badan 

Keswadayaan Masyarakat) untuk dilihat apakah sesuai dengan pemetaan 

swadaya atau tidak. Dari sini mereka berharap untuk bisa memperoleh 
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bantuan modal untuk keberlangsungan usahanya. Hal ini seperti penuturan 

Ibu Mukminah selaku anggota dari KSM bidang ekonomi : 

“Awale ya gak tau mbak tentang KSM ekonomi niki , jarene kog 

bisa dapat bantuan pinjaman buat modal usaha. Saya ya ikut 

nggabung aja mbak, membuat proposal, nek gak salah ya 5 orang 

mbak. Lha dari proposal ini saya bisa dapet pinjaman yang awal’e 

dulu Rp 500.000,00 sampai sekarang Rp 2.000.000,00 tak angsur per 

bulan’e Rp 230.000,00 selama 10 bulan. Itungan’e ya murah, 

sepuluh sasi gur bayar Rp 300.000,00. Alhamdulillah mbak iso nggo 

nambah modal dodol pecel “ (Mukminah, 36 tahun, pedagang, 26 

Februari 2013). 

 

Hal ini senada dengan penuturan Bapak Diono selaku suami Ibu 

Mukminah : 

“Ya bersyukur mbak dapet pinjaman seperti ini, sehari-hari kan saya 

sama mbak muk memang berjualan pecel. Penghasilan’e ya memang 

dari jualan ini. Hasilnya juga gak seberapa. Jadi adanya pinajaman 

niki nggih  saged nambah modal” (Diono, 38 tahun, pedagang, 26 

Februari 2013). 

 

Dari penuturan di atas tampak bahwa bantuan permodalan tersebut  

memberikan manfaat bagi kelangsungan usaha. Hal ini sesuai dengan tujuan 

dari adanya pinjaman bergulir, di mana program ini memang ditargetkan 

untuk membantu masyarakat dalam menambah modal untuk kegiatan usaha 

produktif. Hal ini senada dengan penuturan Ibu Siti selaku anggota KSM 

bidang ekonomi : 

“Saya alhamdulliah sekali mbak wonten pinjaman niki. Saged 

kangge nambah modal mbak, kangge dodol bakso. Lha wes pripun 

mbak wong garwane kulo sampun tinggal, lha pancen aku tok sing 

luru duit” (Siti, 44 tahun, pedagang,26 Februari 2013). 

Artinya :   

”Saya Alhamdulillah mbak ada pinjaman ini. Bisa untuk nambah 

modal mbak, buat jualan bakso. Lha mau bagaimana mbak, suami 

saya sudah meninggal, ya memang hanya saya yang nyari uang” 
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Dari penuturan di atas tampak bahwa tujuan utama dari adanya 

pinjaman bergulir ini adalah untuk membantu masyarakat dalam menambah 

modal usaha yang sedang ditekuninya, sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya. Namun, tujuan ini juga tidak berhasil secara 

maksimal karena berdasarkan temuan di lapangan, bantuan permodalan ini 

juga digunakan oleh masyarakat untuk membeli kebutuhan pribadi. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh Ibu Warti’ah selaku anggota KSM bidang 

ekonomi : 

“Saya ikut bergabung dengan KSM ini untuk bisa memperoleh 

pinjaman uang mbak. uangnya ya buat macem-macem..biasanya 

buat kebutuhan sehari-hari, buat belanja. Paling sing kanggo 

nambah modal usaha mung sitik” (warti’ah, 46 tahun, pedagang, 26 

Februari 2013). 

 

Penggunaan dana pinjaman yang tidak sesuai juga ditemukan pada 

Ibu Lina. Adapun penuturan Ibu Lina senada dengan penuturan Ibu 

Warti’ah : 

“Ya gimana ya mbak. saya memperoleh dana pinjaman ini kan ya 

awalnya memang untuk modal usaha. Saya ikut bergabung dalam 

KSM. Tapi sekarang uangnya lebih banyak kepake buat kebutuhan 

sehari-hari. kalau buat nambah modal usaha ya cuma sedikit sih” 

(Lina, pedagang,26 Februari 2013). 

 

Dalam kegiatan ekonomi bergulir di atas, tampak bahwa tidak semua 

perempuan yang ikut berpartisipasi atau tergabung dalam KSM ekonomi 

menggunakan dana pinjaman untuk menambah modal usaha, tetapi ada juga 

yang digunakan untuk membeli kebutuhan pribadi. Hal seperti inilah yang 

mengakibatkan kemacetan dalam pengembalian pinjaman tersebut. 

Meskipun demikian, dengan adanya pinjaman bergulir ini banyak anggota 
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perempuan yang ikut terbantu dalam menjalankan dan mengembangkan 

usahanya. Adanya manfaat yang langsung bisa dirasakan seperti inilah yang 

dapat mendorong perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam anggota KSM 

bidang ekonomi.  

b. Bidang lingkungan / infrastruktur 

Selain terlibat dalam KSM bidang ekonomi, perempuan juga terlibat 

dalam KSM bidang lingkungan. Berdasarkan hasil pengamatan, kondisi 

lingkungan/ infrastruktur di Desa Tanjungkarang setiap tahunnya selalu 

mengalami peningkatan. Hal ini merupakan salah satu wujud dari adanya 

partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri 

Perkotaan yang telah hadir di Desa Tanjungkarang sejak tahun 2007. Hal ini 

senada dengan penuturan Bapak Moch Yakub selaku koordinator BKM : 

“Selama ini keterlibatan masyarakat dalam kegiatan lingkungan 

cukup baik mbak. Mereka saling gotong royong untuk bisa 

mewujudkan pembangunan menjadi lebih baik. Ya seperti sekarang 

ini, jalan-jalan sudah bagus tho, saluran air juga sudah memadai, di 

gang-gang kecil juga sudah terpasang paving, pengerasan jalan juga. 

Ya pokonya hasil dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

lingkungan banyak sekali mbak” (Moch Yakub, 49 tahun, PNS, 17 

Februari 2013). 

 

Berdasarkan penuturan di atas tampak bahwa sudah banyak kegiatan 

lingkungan/infrastruktur di Desa Tanjungkarang, kegiatan tersebut antara 

lain: pembuatan jalan beton, pembuatan saluran air, pembuatan jalan 

paving, serta pengerasan jalan. Sebagai program yang berbasis 

pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor 

utama keberhasilan pembangunan. Perempuan sebagai bagian dari anggota 
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masyarakat juga turut memiliki hak dan kesempatan untuk berpartisipasi, 

termasuk juga pada kegiatan lingkungan/infrastruktur. 

Perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini khususnya 

adalah mereka yang tergabung dalam KSM bidang lingkungan. Perempuan 

yang terlibat langsung dalam kegiatan lingkungan merupakan perempuan 

yang mempunyai kepedulian dan kesadaran untuk mau ikut berperan  dalam 

mewujudkan perbaikan lingkungan / infrastruktur. Hal ini seperti penuturan 

Bapak Moch Yakub selaku koordinator BKM:  

“Dalam kegiatan-kegiatan PNPM ini memang menurut saya sih ya 

sifatnya emang relawan. Perempuan yang mau ikut ya merupakan 

perempuan yang punya kesadaran. Kadang kan ada perempuan yang 

mampu tapi tidak mau ikut. Tapi ada juga perempuan yang memang 

punya kemauan dan kesadaran untuk mau berperan.”  (Moch Yakub, 

49 tahun, PNS, 17 Februari 2013). 

 

Penuturan Bapak Moch Yakub dilengkapi dengan penuturan Ibu Sri 

selaku fasilitator Desa Tanjungkarang  : 

“Kalau kegiatan lingkungan itu kan kelihatannya kegiatan milik 

bapak-bapak, tapi di sana ya harus melibatkan perempuan juga. 

Perempuan biasanya jadi bendahara, jadi sekretaris. Perempuan ada 

yang mau ikut dalam gotong royongnya juga, tetapi ya kebanyakan 

partisipasi perempuannya dalam mengurus konsumsi. Menyediakan 

air minum.” (Sri, 36 tahun, fasilitator,2 Februari 2013). 

 

Kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan  

lingkungan/infrastruktur  diidentikkan sebagai milik laki-laki. Tetapi, dalam 

PNPM Mandiri Perkotaan diharuskan adanya keterlibatan perempuan. 

Perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan melalui 

PNPM Mandiri Perkotaan ini khususnya adalah mereka yang tergabung 

dalam KSM bidang lingkungan sebagai pengurus kegiatan. Posisi 
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perempuan dalam KSM bidang lingkungan ini biasanya ditempatkan 

sebagai sekretaris dan bendahara. Dengan demikian, perempuan yang sudah 

tergabung dalam kepengurusan tersebut juga harus mampu berpartisipasi 

secara aktif, sehingga keterlibatan mereka bukan hanya sebagai formalitas 

untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam manajemen 

program PNPM Mandiri Perkotaan. Seperti penuturan Ibu Darwati selaku 

anggota dari KSM lingkungan : 

“Pembangunan ini kan istilahnya adalah untuk kepentingan bersama. 

Kalau pembangunan infrastrukur di Desa ini baik kan ya semua 

dapat menikmati. Seperti sekarang ini, di gang 3 dan gang 4 yang 

biasanya selalu kebanjiran pas musim hujan sekarang sudah dapat 

teratasi. Nah, ini adalah hasil dari kesadaran masyarakat yang mau 

berpartisipasi. Walaupun saya perempuan, saya tau kalau saya juga 

punya kesempatan untuk ikut berpartisipasi mewujudkan perbaikan 

infrastruktur, jadi ya saya ikut tergabung dalam KSM lingkungan ini. 

Lha daripada tidak ada yang mau. Di sini saya beserta rekan-rekan 

yang lain membuat proposal untuk memperoleh dana stimulan BLM. 

Terus untuk realisasinya saya juga ikut membantu dalam gotong 

royongnya. Masyarakat perempuan di sekitar sini juga mau ikut 

membantu bergotong royong. Selain ikut langsung dalam kegiatan 

gotong royongnya, masyarakat perempuan juga ikut berpartisipasi 

untuk menyiapkan konsumsi, seperti menyiapkan makanan dan 

minuman” (Darwati, 40 tahun, wiraswasta, 21 Februari 2013). 

 

Dari penuturan di atas tampak bahwa partisipasi perempuan dalam 

keterlibatannya dalam KSM bidang lingkungan/infrastruktur didasarkan atas 

adanya kesadaran dan kepedulian untuk secara bersama memperbaiki 

lingkungan. Hal ini juga sesuai dengan penuturan Ibu Solikhah selaku 

anggota KSM bidang lingkungan : 

“Mungkin jaman dulu kebanyakan orang menganggap kalau 

kegiatan yang berurusan dengan bangun membangunan itu pekerjaan 

laki-laki, perempuan hanya bertugas untuk menyiapkan konsumsi 

saja, tapi jaman sekarang menurut saya kog sudah tidak seperti itu. 

Contohnya ya sekarang ini, di PNPM ada kegiatan lingkungan yang 
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mana dalam kegiatan ini kan yang paling penting adalah keterlibatan 

atau partisipasi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah 

perempuan. Nah, saya disini berpartisipasi sebagai bendahara mbak, 

saya tergabung dalam KSM. Dalam pelaksanaannya juga saya ikut. 

Kalau urusan konsumsi sih sepertinya kog masih tetap perempuan 

yang menghandle, tapi ya tidak serta merta hanya dikonsumsi saja, 

dalam pelaksanaannya perempuan di sini juga ikut terjun langsung 

membantu pembangunan infrastruktur mbak, angkut-angkut pasir 

juga luh” (Solikhah, 42 tahun, wiraswasta, 21 Februari 2013) 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

perempuan tampak lebih tertarik untuk berpartisipasi secara langsung dalam 

pelaksanaan kegiatan daripada dilibatkan ke dalam kepengurusan KSM. Hal 

ini seperti penuturan Ibu Mursiyah : 

“Kalau untuk jadi pengurus terus terang saya males mbak, kan 

ngurus ini ngurus itu. Pekerjaan saya sudah banyak. Tapi dalam 

pelaksanaannya ya saya merasa tidak masalah kalau diminta ikut 

membantu” (Mursiyah, 46 tahun, guru, 12 Maret 2013). 

 

Penuturan Ibu Mursiyah di atas juga senada dengan penuturan Ibu Ana : 

“Nek melu dadi pengurus yo aku emoh mbak, lha gawean wes 

pirang-pirang kog. Tapi nek dikon melu gotong royong’e aku gelem. 

Misal’e ora melu yo podo wae rak penak karo liyane, wong liyane 

do melu ngewangi” (Ana, 40 tahun, wiraswasta, 23 Maret 2013). 

Artinya : 

“Kalau ikut jadi pengurus ya saya tidak mau mbak, pekerjaan saya 

sudah banyak. Tapi kalau disuruh ikut gotong royongnya saya mau. 

Misalnya tidak ikut ya saya tidak enak sama yang lain, yang lain kan 

ikut”. 
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Gambar 01. Kegiatan Pembuatan Saluran Air 

 (Dok. Ibu Solikhah)  

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa 

perempuan merasa tidak mempunyai waktu untuk menjadi seorang 

pengurus kegiatan lingkungan/infrastruktur melalui keterlibatannya di 

dalam KSM bidang lingkungan. Perempuan lebih tertarik dengan ajakan 

untuk terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatannya seperti ikut 

membantu gotong royong dan menyiapkan konsumsi. 

c. Kegiatan Sosial 

Selain dialokasikan untuk kegiatan lingkungan, dana BLM (Bantuan 

Langsung Masyarakat) juga dialokasikan untuk kegiatan sosial. Kegiatan 

sosial yang terlaksana di Desa Tanjungkarang, antara lain adalah pemberian 

makanan tambahan balita, posyandu lansia, peningkatan pelayanan 

posyandu, dan persewaan tratak. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak 

Moch Yakub selaku koordinator BKM : 
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“Kegiatan PNPM juga ada pada aspek sosial, seperti ada pemberian 

makanan tambahan balita, posyandu lansia, peningkatan pelayanan 

posyandu, dan persewaan tratak. Semua kegiatan ini ya disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat. Disesuaikan dengan pemetaan 

swadaya, sehingga kegiatan yang dilakukan ya benar-benar memberi 

manfaat bagi masyarakat” (Moch Yakub, 49 tahun,17 Februari 

2013). 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan sosial ini tidak terlepas dari partisipasi 

masyarakat. Perempuan sebagai bagian dari anggota masyarakat juga perlu 

diperhatikan mengenai partisipasinya, termasuk juga partisipasi pada 

kegiatan sosial. Partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial ini dapat di 

telaah lebih lanjut, khususnya adalah pada mereka yang tergabung dalam 

KSM bidang sosial. Berdasarkan penuturan Ibu Magdalena selaku anggota 

KSM bidang sosial: 

“Dikegiatan sosial ini saya terlibat dalam KSM bidang sosial tapi 

lebih spesifiknya dikesehatan mbak. Ada posyandu, makanan 

tambahan balita mbak, terus pengecekan gula darah juga. Dulu saya 

dan rekan-rekan membuat kelompok untuk bergabung menjadi 

KSM, terus membuat proposal untuk memperoleh dana BLM, nah 

hasilnya itu dapat untuk membeli peralatan kesehatan, seperti 

timbangan itu mbak, makanan balita, dan lain-lain juga, itu kan ya 

merupakan hasil dari adanya PNPM ini. Dalam pelaksanaannya saya 

juga ikut, ada rekan-rekan kader yang lain juga, bu Budiarti itu juga 

ikut, selain sebagai manajer UPK dia juga aktif di posyandu.” 

(Magdalena, 42 tahun, Bidan, 20 Februari 2013). 

 

Penuturan Ibu Magdalena senada dengan penuturan Ibu Budiarti 

selaku manajer UPK yang juga aktif dalam kegiatan sosial, khususnya 

posyandu : 

“Ya saya tau mbak, saya bukan orang yang pinter. Awalnya sih 

saya kurang begitu paham tentang PNPM ini tapi setelah saya 

pikir-pikir kog ya eman-eman kalau gak dimanfaatin, jadi ya 

sambil jalan sambil belajar saya ikut aktif dalam posyandu juga 

mbak, sama jadi manajer UPK” (Budiarti, 40 tahun, Guru, 21 

Februari 2013). 
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Gambar 02. Kegiatan Sosial (posyandu) 

(Dok.  Ibu Magdalena) 

 

Dari penuturan di atas tampak bahwa perempuan memiliki kesadaran 

dan kepedulian untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial melalui 

adanya PNPM Mandiri Perkotaan yang hadir di Desa Tanjungkarang. Hal 

ini juga sesuai dengan penuturan Ibu Panca Okta selaku anggota KSM 

bidang sosial : 

“Saya disini terlibat dalam KSM bidang sosial mbak, pada kegiatan 

persewaan tratak. Awalnya ya saya memberikan usulan pada 

pertemuan di Balai Desa yang pada waktu itu membahas tentang 

rencana kegiatan sosial. Saya merasa kalau persewaan tratak ini 

diperlukan. Bagi warga yang kurang mampu di sini ketika ada 

musibah kematian misalnya itu kan juga memerlukan tratak, kalau 

menyewa kan ya harganya mahal, nah dengan adanya kegiatan ini 

mereka bisa memanfaatkan. Persewaan tratak ini tidak hanya di 

khususkan bagi warga yang kurang mampu saja, tetapi juga di 

persilahkan bagi warga yang lain, tetapi untuk warga yang tidak 

tergolong dalam kriteria miskin ya membayar uang sewa mbak. ini 

nanti uangnya juga kembali lagi untuk kepentingan bersama kog. 

Dalam pelaksanaannya, saya juga memantau apakah kegiatan ini 

bisa tepat sasaran atau tidak, jadi keberadaan saya dalam KSM ini ya 

juga mempunyai tanggung jawab mbak” (Panca Okta, 38 tahun, 

Wiraswasta,  27 Februari 2013). 
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Penuturan Ibu Panca Oktaviani di atas juga senada dengan penuturan 

Ibu Indah Wahyuni selaku anggota KSM bidang sosial : 

“Saya berapartisipasi dalam KSM bidang sosial, pada pengelolaan 

sewa tratak seperti Ibu Panca. Ya sama sih mbak, partisipasi saya ya 

pada awalnya mengajukan usulan, terus membuat proposal, dan 

dalam pelaksanaannya ya mengadakan pemantauan juga, apakah 

persewaan tratak ini sudah tepat sasaran apa belum” (Indah 

Wahyuni, 36 tahun, Wiraswasta, 27 Februari 2013). 

 

8. Tinjauan Partisipatif 

Tinjauan partisipatif merupakan serangkaian kegiatan peninjauan 

secara partisipatif terhadap seluruh siklus kegiatan PNPM, kinerja BKM,  

capaian program (kualitas dan kuantitas), dan kinerja pengelolaan keuangan. 

Dalam tahap tinjauan partisipatif ini dilakukan evaluasi yang dilakukan 

setiap tahun dengan istilah RWT (Rembug Warga Tahunan). Melalui 

evaluasi ini, maka dapat terlihat mengenai sejauh mana PNPM Mandiri 

Perkotaan yang terlaksana di Desa Tanjungkarang dapat secara efektif 

memberdayakan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.  

Seperti halnya pada tahap-tahap sebelumnya, pada tahap ini juga 

diperlukan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penelitian ini adalah 

partisipasi perempuan. Perempuan yang hadir dapat memberikan kritik 

terhadap upaya pemberdayaan yang telah mereka lakukan. Hal ini sesuai 

dengan penuturan Bapak Ngatmin selaku Kepala Desa Tanjungkarang : 

“Evaluasi ini kan ya istilahnya melihat kembali, mereview tentang 

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun. Pada 

tahap ini ya juga melibatkan perempuan. Perempuan dapat 

memberikan suara, entah itu memberikan usul, kritik, maupun 

mengajukan pertanyaan. Menurut saya ya perempuannya juga 

lumayan aktif bersuara” (Ngatmin, 51 tahun, Kepala Desa, 15 April 

2013). 
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Berdasarkan atas penjelasan di atas menunjukkan bahwa tahap 

tinjauan partisipastif merupakan suatu proses evalusi dalam program PNPM 

Mandiri Perkotaan yang juga memerlukan adanya partisipasi dari 

perempuan. Pada tahap ini perempuan berpartisipasi dengan memberikan 

suara, dalam bentuk usulan, kritik, maupun mengajukan pertanyaan. 

Berdasarkan siklus kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan 

melalui adanya PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang seperti  

yang telah diuraikan di atas, tampak bahwa PNPM Mandiri perkotaan 

merupakan salah satu program yang berbasis pada pemberdayaan 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan 

masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat, 

agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. 

Menurut Hikmat (2001:3), konsep pemberdayaan dalam wacana 

pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, 

partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Hal ini berarti bahwa masyarakat 

merupakan ujung tombak dari keberhasilan program yang akan 

dilaksanakan di wilayahnya, sehingga masyarakat perlu berpartisipasi dalam 

setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan. 

Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, perempuan memiliki 

kesempatan yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam program-program 

pembangunan, khususnya adalah pada proses pemberdayaan melalui PNPM 

Mandiri Perkotaan. Proses pembangunan partisipatif diimplementasikan 
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dalam siklus kegiatan pemberdayaan seperti yang telah diuraikan 

sebelumnya.  

Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM 

Mandiri Perkotaan dapat ditelaah dengan konsep partisipasi yang di 

kemukakan oleh Oakley et al (dalam Ife, 2008: 295), yang menjelaskan 

mengenai partisipasi sebagai tujuan. Menurut Oakley et al, ketercapaian 

program-program pembangunan tidak hanya dilihat dari keberhasilan 

program itu sendiri, akan tetapi dilihat juga dari proses maupun aktivitas 

partisipasi masyarakat secara lebih berarti. Dalam pembahasan ini, program 

PNPM Mandiri yang dicanangkan oleh pemerintah merupakan suatu bentuk 

dari program pemberdayaan yang didalamnya melibatkan partisipasi 

masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan di wilayahnya. Hal 

ini berarti bahwa PNPM Mandiri berupaya memberdayakan masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih 

berarti, khususnya dalam penelitian ini adalah partisipasi perempuan. 

Ketercapaian tujuan atau sasaran perlu dinilai juga dari aktivitas partisipasi 

perempuan, sehingga partisipasi juga perlu ditinjau secara lebih mendalam 

dari bentuk partisipasi perempuan. 

Bentuk partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui 

PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang ditunjukkan dengan 

aktivitas mereka pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seperti 

dalam tahapan siklus kegiatan pemberdayaan PNPM Mandiri Perkotaan. 

Dalam siklus tersebut, bentuk partisipasi perempuan antara lain adalah 
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mengajukan pertanyaan, usulan, maupun kritik. Selain itu, partisipasi 

perempuan di Desa Tanjungkarang juga ditunjukkan dengan keterlibatannya 

dalam membuat pembukuan keuangan, mendata masyarakat miskin, 

membuat proposal, serta melaksanakan pemantauan program. Untuk tahap 

pelaksanaan kegiatan, partisipasi perempuan lebih dominan dalam bentuk 

tenaga melalui kerja bakti / gotong royong dan menyiapkan konsumsi.  

Penelitian ini memiliki perbedaan dan kesamaan dengan penelitian 

Yuliani (2012). Menurut Yuliani (2012), partisipasi dalam bentuk pikiran 

diberikan masyarakat ketika menghadiri pertemuan yang membicarakan 

tentang PNPM Mandiri Perkotaan. Partisipasi masyarakat berupa pikiran 

disampaikan melalui usulan, saran, maupun kritik. Partisipasi pada tahap 

pelaksanaan lebih dominan dalam bentuk tenaga melalui kerja bakti / 

gotong royong.  

Berbeda dengan penelitian Yuliani (2010) yang lebih fokus pada 

partisipasi masyarakat secara umum, penelitian ini lebih fokus pada 

partisipasi perempuan. Mengenai bentuk partisipasi, ditemukan beberapa hal 

yang memiliki kesamaan dengan penelitian Yuliani (2012), tetapi dalam 

penelitian ini juga ditemukan beberapa hal yang menjadi temuan tambahan 

Adapun kesamaan mengenai bentuk partisipasi  yang diberikan oleh 

perempuan di Desa Tanjungkarang antara lain  berupa pikiran disampaikan 

melalui usulan, saran, maupun kritik, sedangkan dalam tahap pelaksanaan 

lebih  dominan dalam bentuk tenaga melalui kerja bakti / gotong royong. 

Temuan tambahannya antara lain perempuan di Desa Tanjungkarang juga 
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berpartisipasi dalam bentuk membuat pembukuan keuangan, mendata 

masyarakat miskin, melaksankaan pemantauan program,dan membuat 

proposal 

Secara kuantitas, keterlibatan perempuan di Desa Tanjungkarang 

dalam siklus kegiatan pemberdayaan tampak lebih didominasi oleh laki-laki, 

karena perempuan mempunyai beban ganda yakni sebagai pencari nafkah 

dan pengurus rumah tangga. Adanya beban ganda ini mengakibatkan 

mereka enggan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan diskusi tentang 

PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini seperti penelitian Endarwati (2002), yang 

mengungkapkan bahwa perempuan lebih memikirkan kebutuhan keluarga 

(domestik) daripada kebutuhan publik, sehingga partisipasi dalam 

pembangunan lebih didominasi oleh laki-laki.  

Keterlibatan perempuan pada kegiatan-kegiatan diskusi mengenai 

PNPM Mandiri Perkotaan pada dasarnya diperlukan adanya suatu kesadaran 

bahwa mereka mempunyai potensi untuk ikut serta berpartisipasi dan 

mempunyai kepedulian untuk secara bersama-sama memajukan desa dalam 

bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan, karena kegiatan tersebut 

merupakan suatu bentuk kegiatan yang sifatnya relawan. 

Perempuan yang memiliki kesadaran bahwa mereka memiliki 

potensi untuk ikut serta berpartisipasi dan mempunyai  kepedulian untuk 

secara bersama-sama memajukan desa, mereka mau ikut terlibat pada 

masing-masing tahap siklus pemberdayaan tersebut secara sukarela, seperti 

halnya perempuan yang terlibat dalam BKM (Badan Keswadayaan 
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Masyarakat), manajer UPK (Unit Pengelola Keuangan), dan KSM 

(Kelompok Swadaya Masyarakat). Meskipun mereka juga mempunyai 

beban ganda seperti perempuan lainnya, mereka dengan sukarela mau 

berpartisipasi untuk menjadi pengurus BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat), manajer UPK,  maupun menjadi bagian dari KSM (Kelompok 

Swadaya Masyarakat) bidang lingkungan dan sosial seperti yang telah 

diuraikan sebelumnya. Perempuan yang sudah menjadi pengurus dalam 

PNPM Mandiri Perkotaan selalu berusaha untuk aktif dalam setiap kegiatan-

kegiatan yang dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Suparjan 

dan Hempri Suyatno (2003:57), yang menyatakan bahwa partisipasi 

merupakan keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi 

kelompok yang mendorong mereka untuk ikut serta menyumbangkan 

kemampuan dalam mencapai tujuan kelompok dan ikut bertanggungjawab 

atas tujuan kelompok tersebut.  

Dalam penelitian ini juga ditemukan adanya perbedaan tingkat 

partisipasi perempuan yang dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya 

adalah mengenai tingkat beban ganda yang dimiliki oleh perempuan. 

Meskipun perempuan yang sudah terlibat menjadi anggota BKM, manajer 

UPK, maupun anggota KSM bidang sosial dan lingkungan selalu berusaha 

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya secara seimbang, akan tetapi 

dalam pelaksanaannya perempuan yang sudah menikah dan mempunyai 

anak, tingkat intensitasnya dalam menghadiri acara-acara diskusi untuk 

membahas kegiatan dalam PNPM Mandiri Perkotaan lebih kecil daripada 
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perempuan yang belum menikah. Hal ini dikarenakan perempuan yang 

sudah menikah dan mempunyai anak terhambat oleh keterikatan yang lebih 

besar dalam mengurus kegiatan domestik dan kedudukan mereka pun 

berada di bawah kontrol suami.  

Selain itu, perbedaan tingkat partisipasi juga dilatar belakangi karena 

adanya perbedaan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan perempuan yang 

berbeda-beda sedikit banyak akan mempengaruhi minat perempuan untuk 

berpartisipasi. Meskipun tidak signifikan, namun pendidikan dapat dijadikan 

sebagai suatu bekal yang dapat digunakan dalam berpartisipasi. Tingkat 

pendidikan seseorang bisa mempengaruhi kemauannya untuk ikut serta 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui PNPM 

Mandiri Perkotaaan, baik kegiatan lingkungan, sosial, maupun ekonomi. 

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan yang 

berpartisipasi sebagai manajer UPK (Unit Pengelola Keuangan) merupakan 

perempuan yang mempunyai bekal pendidikan dari SMK dengan jurusan 

akuntasi, sehingga dengan bekal tersebut dapat digunakannya untuk 

mengerjakan pembukuan keuangan yang merupakan tugas sebagai seorang 

manajer UPK (Unit Pengelola Keuangan). Perempuan yang terlibat dalam 

KSM bidang sosial khususnya dalam aspek kesehatan juga merupakan 

perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan pada aspek kesehatan 

dan kini juga bekerja sebagai seorang bidan, sehingga dengan adanya bekal 

yang dimiliki tersebut, ia ikut berpartisipasi dalam kepengurusan KSM 

bidang sosial yang lebih spesifiknya pada aspek kesehatan. Selain itu, 
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perempuan yang memiliki tingkat pendidikan rendah akan lebih tertarik 

untuk ikut berpartisipasi dalam KSM bidang ekonomi karena mereka akan 

memperoleh bantuan pinjaman ekonomi bergulir yang dapat digunakan 

untuk modal usaha sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.  

Partisipasi dalam pembahasan ini juga dapat dinilai dari tingkat 

kesadaran dan kepedulian perempuan. Dalam hal ini, perempuan di Desa 

Tanjungkarang yang memiliki kesadaran bahwa mereka mempunyai potensi 

untuk ikut serta berpartisipasi dan mempunyai kepedulian untuk ikut serta 

secara bersama-sama memajukan desa dalam kegiatan lingkungan, sosial, 

maupun ekonomi, mereka mau melibatkan diri secara sukarela dalam 

kepengurusan kegiatan. Sedangkan perempuan yang sebenarnya memiliki 

potensi untuk ikut berpartisipasi, tetapi tidak mau melibatkan diri dalam 

kepengurusan kegiatan juga ditemukan di Desa Tanjungkarang. Mereka 

enggan untuk menjadi pengurus kegiatan dalam PNPM Mandiri Perkotaan 

karena mereka merasa khawatir jika urusannya dalam bekerja dan mengurus 

kegiatan domestik akan menjadi terbengkalai, sehingga ia lebih memilih 

hanya sebagai pelaksana kegiatan, seperti ikut serta gotong royong dalam 

pembangunan dan menyiapkan konsumsi. Partisipasi yang seperti ini tidak 

didasarkan atas adanya kesadaran kritis, karena berdasarkan hasil temuan 

dilapangan menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam pelaksanaan 

kegiatan pembangunan tersebut didasarkan atas adanya ajakan dan rasa 

tidak enak pada masyarakat lain jika ia tidak ikut membantu kegiatan 

gotong royong.  
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Dalam pembahasan ini dapat diketahui pula bahwa partisipasi 

perempuan ada yang memang didasarkan atas adanya kesadaran kritis, dan 

ada yang didasarkan karena adanya ajakan atau lebih bersifat ikut-ikutan. 

Perempuan yang mempunyai kesadaran kritis, mereka sadar bahwa 

sebenarnya ia mempunyai potensi untuk ikut terlibat atau berpartisipasi, dan 

mempunyai rasa kepedulian untuk dapat memajukan desa dalam bidang 

sosial, ekonomi, maupun lingkungan, sedangkan perempuan yang tidak 

mempunyai kesadaran kritis, partisipasi mereka hanya dikarenakan atas 

adanya keterpaksaan.  

C. Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Perempuan dalam 

Proses Pemberdayaan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa 

Tanjungkarang. 

Keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan 

melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang, memiliki faktor-

fektor tertentu sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat. Adapun 

faktor-faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut: 

a. Faktor pendorong  

Kehadiran PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang 

menjadi pembuka bagi keikutsertaan perempuan secara langsung pada 

pembangunan melalui pemberdayaan. Hal ini diperkuat dengan persyaratan 

dalam manajemen program yang mengharuskan adanya keterlibatan 

perempuan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, apalagi dari segi 
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kuantitas perempuan di Desa Tanjungkarang lebih banyak daripada laki-

laki.  

Kemauan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan yang hadir di Desa 

Tanjungkarang tidak lepas dari adanya faktor pendorong. Adapun faktor 

pendorong partisipasi perempuan antara lain : 

1.  Kesadaran perempuan untuk membangun desa 

Pengurus kegiatan-kegiatan dalam PNPM Mandiri Perkotaan 

merupakan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan kepedulian untuk 

berpartisipasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan perempuan yang ikut 

terlibat dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan di 

Desa Tanjungkarang, mereka mengaku bahwa menjadi bagian dari kegiatan 

PNPM Mandiri Perkotaan ini bukanlah hal yang mudah, sehingga benar-

benar diperlukan suatu kesadaran untuk menjadi faktor awal sebagai 

pendorong untuk melibatkan diri. Hal ini seperti penuturan Ibu Defi 

Fauziana Ulfa selaku anggota BKM : 

  “Motivasi ikut ke BKM untuk membangun masyarakat di Desa 

Tanjungkarang ini karena saya di sini kan juga sebagai warga asli 

sini, jadi saya ingin menyumbangkan tenaga di sini untuk kemajuan 

desa. Ya untuk kepentingan bersama lah mbak” (Defi Fauziana, 25 

tahun, wiraswasta, 22 Februari 2013) 

 

Dari penuturan di atas tampak bahwa memiliki kesadaran untuk 

membangun atau memajukan desa dapat mendorong perempuan untuk ikut 

terlibat dalam PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini juga sesuai dengan 

penuturan Ibu Isti Faizah selaku anggota BKM : 
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“Gimana ya mbak, kegiatan ini sih sebenarnya kegiatan yang pada 

awalnya memang sukarela, kegiatan yang membutuhkan tingkat 

kesadaran tinggi dari masyarakat untuk dapat membangun Desa 

menjadi lebih maksimal. Pada awalnya saya kurang paham, kog 

katanya BKM itu dapat membantu memajukan Desa. Nah dari sini 

saya merasa kalau saya menjadi bagian dari masyarakat yang juga 

akan merasa senang kalau dapat membantu membangun Desa. Jadi 

saya terlibat dalam PNPM ini” (Isti Faizah, 24 tahun, guru,22 

Februari 2013) 

 

Kesadaran untuk membangun atau memajukan Desa merupakan 

faktor utama yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam PNPM 

Mandiri Perkotaan. Hal ini juga senada dengan penuturan Ibu Indah Dwi 

selaku anggota KSM bidang lingkungan : 

“Ya seperti tadi mbak, kalau Desanya maju kan semua ikut seneng, 

jadi yang membuat saya untuk ikut bergabung dalam KSM 

lingkungan ya karena saya ingin memberikan kontribusi untuk 

kemajuan Desa Tanjungkarang ini. Selagi saya mampu ya saya mau 

untuk membantu” (Indah Dwi, 44 tahun, PNS, 22 Februari 2013). 

 

 

2. Adanya dukungan dari suami 

Keterlibatan perempuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Desa 

Tanjungkarang dilengkapi adanya dukungan dari suami. Dalam hal ini, 

berkaitan dengan konsep sosial gender yang patriarkis yang dianut oleh 

masyarakat Jawa. Secara tradisi, peran masing-masing anggota keluarga 

sangat ditentukan oleh struktur kekuasaan laki-laki (suami) sebagai kepala 

keluarga yang secara hierarkis memiliki kewenangan paling tinggi dalam 

keluarga. Kondisi seperti ini akan berpengaruh pada keterlibatan perempuan 

dalam kepengurusan PNPM Mandiri Perkotaan, karena dengan adanya 

dukungan atau ijin dari suami mereka dapat lebih leluasa untuk 

mengaktualisasikan diri dalam mewujudkan pembangunan atau kemajuan 
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Desa Tanjungkarang secara lebih maksimal. Hal ini sesuai dengan 

penuturan Ibu Sumarti selaku anggota BKM : 

“Mengapa kog saya beranikan diri untuk iyalah saya siap jadi BKM 

karena saya merasa oh sampai saya dipilih satu RW berarti saya 

masih ada kepercayaan dimasyarakat ini, jadi akan saya buktikan 

saya bisa untuk ikut memajukan Desa Tanjungkarang. Dan 

alhamdulillah suami saya juga mendukung” (Sumarti, 40 tahun, 

guru, 19 Februari 2013). 

 

Penuturan Ibu Sumarti di atas juga sesuai dengan penuturan Bapak 

Mawardi selaku suami Ibu Sumarti : 

“Selama kegiatan yang ditekuni istri saya merupakan kegiatan yang 

positif ya tak dukung mbak. Apalagi dalam BKM, itu kan untuk 

kepentingan bersama, untuk kemajuan Desa Tanjungkarang, jadi 

saya ya malah seneng kalau istri saya berhati mulia seperti itu, mau 

membagi waktunya untuk kepentingan Desa juga, tapi ya asal ojo 

nganti keteteran  ngurus anak juga mbak.” (Mawardi, 44 tahun, 

wiraswasta, 19 Februari 2013). 

 

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa partisipasi 

perempuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan masih berada di bawah kontrol 

laki-laki. Istri boleh ikut berpartisipasi dengan adanya syarat yang telah 

ditentukan oleh suami, yakni mengenai tugas utama seorang istri dalam 

mengurus anak. Jika suami tidak memperbolehkan istri, maka  istri tidak 

akan ikut berpartisipasi dalam kepengurusan PNPM Mandiri Perkotaan. Hal 

ini seperti penuturan Ibu Sumarti selaku anggota BKM : 

“Kalau seandainya suami saya tidak mengijinkan ya saya tidak berani 

ikut mbak. Ikut perintah suami saja. Tapi ini kan alhamdulillah suami 

saya mendukung” (Sumarti, 40 tahun, guru, 11 Maret 2013). 

 

3. Adanya kesempatan keterlibatan perempuan 

Kehadiran PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang 

merupakan suatu kesempatan bagi perempuan untuk ikut serta dalam 
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berpartisipasi. Hal ini seperti penuturan Ibu Mukminah selaku anggota dari 

KSM ekonomi : 

“Saya merasa adanya pinjaman bergulir ini sangat bermanfaat untuk 

menambah modal usaha mbak. Saya disini kan ya juga termasuk 

itungan’e warga yang kurang mampu, jadi saya memiliki 

kesempatan untuk memperoleh pinjaman bergulir” (Mukminah, 36 

tahun, pedagang, 26 Februari 2013). 

 

Penuturan Ibu Mukminah juga senada dengan penuturan Ibu Siti 

selaku anggota KSM bidang ekonomi : 

“Awal’e nggih dikabari mbak nek pinjaman bergulir niki saged 

angsal bantuan pinjaman modal, lha jarene nggih kulo saged nderek 

ting KSM ekonomi niki. Dadi nggih kulo ngrasak’ke kog wonten 

kesempatan kangge nambah modal usahane kulo, dadine nggih kulo 

nderek mawon. Alhamdulillah nggih terbantu mbak” (Siti, 44 tahun, 

pedagang,27 Februari 2013). 

Artinya : 

“Awalnya saya dikabari kalau pinjaman bergulir ini bisa dapat 

pinjaman modal, katanya ya saya bisa ikut di KSM ekonomi ini. Jadi 

saya merasa kalau punya kesempatan untuk bisa memperoleh 

pinjaman modal uasaha saya, jadinya saya ikut saja. Alhamdulillah 

ya terbantu mbak” 

 

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya kesempatan 

bagi keterlibatan perempuan juga menjadi faktor pendorong partisipasi 

perempuan, khususnya adalah perempuan yang tergabung dalam KSM 

bidang ekonomi. Melalui keterlibatannya ke dalam anggota KSM bidang 

ekonomi, mereka merasa mempunyai kesempatan untuk dapat 

meningkatkan kesejahteraannya, karena dalam program ekonomi yang 

berwujud pinjaman bergulir ini mereka akan terbantu dengan adanya 

pinjaman uang untuk menambah modal usahanya. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor pendorong partisipasi 

perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan 
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di Desa Tanjungkarang, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian Zulhaeni (2010). Dalam penelitian Zulhaeni (2010), 

perempuan perlu dilibatkan dalam kegiatan pembangunan. Keterlibatan 

perempuan tidak lepas dari adanya faktor pendorong. Adapun faktor 

pendorong partisipasi perempuan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan 

Kegiatan Melalui Forum Komunikasi RT, RW adalah adanya rasa suka 

berorganisasi dan didukung oleh keluarga maupun forkom.  

Beberapa hal yang menjadi kesamaan dengan hasil penelitian 

Zulhaeni (2010), yakni adanya dukungan keluarga, tetapi dalam penelitian 

ini  lebih khususnya adalah dukungan dari suami.  Selain itu, dalam 

penelitian ini juga ditemukan hasil tambahan, yakni adanya kesadaran 

perempuan untuk membangun desa, dan adanya kesempatan keterlibatan 

perempuan. 

b. Faktor penghambat 

Keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan 

melalui PNPM Mandiri Perkotaan ini tidak  hanya berlandaskan pada faktor 

pendorong saja, tetapi dalam keterlibatannya mereka juga mengalami 

kendala-kendala. Kendala-kendala ini kemudian akan diuraikan sebagai sub 

faktor penghambat partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan 

melalui PNPM Mandiri Perkotaan yang akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Beban ganda yang dimiliki perempuan 

Dalam kegiatannya sehari-hari, perempuan yang ikut terlibat dalam 

kepengurusan PNPM Mandiri di Desa Tanjungkarang merupakan 



 

 

 

97 

perempuan yang juga mempunyai tanggung jawab untuk mengurusi rumah 

tangga dan mencari nafkah. Beban ganda ini tentunya menjadi hambatan 

tersendiri bagi keterlibatan perempuan, karena keterlibatan mereka dalam 

proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan ini merupakan 

suatu kegiatan yang bersifat sukarela tanpa imbalan. Hal ini seperti 

penuturan Ibu Defi Fauziana Ulfa selaku anggota BKM : 

“Kendala yang saya hadapi ya memang dalam membagi waktu 

mbak. Saya kan kerja juga, jadi pada waktu saya masih ikut kerja 

yang kemarin itu kerjanya shift-shift’an mbak, terkadang sampai 

malam juga. Saya rasa kendalanya ya seperti itu mbak” (Defi 

Fauziana, 25 tahun, wiraswasta, 22 Februari 2013). 

 

Dari penuturan di atas tampak  tidak dapat dipungkiri bahwa 

perempuan memiliki beban ganda sehingga dalam mengaktualisasikan diri 

dalam ranah pembangunan terhambat oleh faktor tersebut. Hal ini juga 

senada dengan penuturan Ibu Budiarti selaku manajer UPK : 

“Kan sudah diniati ya, jadi pandai-pandainya saya harus bisa 

membagi waktu. Misal’e pagi saya ngajar ke PAUD, siang masak, 

ngurusi rumah, kalau mengerjakan pembukuan ya saya pilih waktu 

selo pas malam hari biasanya, kalau pekerjaan rumah udah rampung 

semua.” (Budiarti, 40 tahun, guru PAUD, 21 Februari 2013). 

 

Penuturan Ibu Budiarti di atas dilengkapi oleh Bapak Anto sebagai 

suaminya : 

“Kadang saya juga tanya-tanya kepada istri saya mbak. tiap malam 

kog biasanya nggarap-nggarap ,ternyata itu tugasnya sebagai UPK di 

Desa Tanjungkarang ini. Saya sih terserah aja...asal bisa bagi waktu 

aja” (Anto, 43 tahun, wiraswasta, 21 Februari 2013) 

 

Penuturan Ibu Budiarti juga senada dengan penuturan Isti Faizah 

selaku anggota BKM : 
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“Walaupun saya belum berkeluarga, tapi kan saya juga bekerja. Jadi 

kendalanya ya dalam membagi waktu. Kalau pagi saya mengajar, 

sorenya saya juga mengajar ke madrasah, terus malamnya saya juga 

ngelesi, tapi saya semuanya bisa diatasi kog. Ya pinter-pinternya kita 

membagi waktu” (Isti Faizah, 24 tahun , guru,  22 Februari 2013) 

 

Dari hasil temuan di lapangan seperti yang telah diuraikan di atas, 

tampak bahwa menjadi bagian dari BKM dan UPK merupakan pekerjaan 

yang tidak mudah, sehingga dalam pelaksanaannya mereka terhambat oleh 

kendala yang salah satunya adalah beban ganda yang mereka miliki sebagai 

seorang perempuan. Dalam temuan di lapangan, pada umumnya perempuan 

di sini juga sebagai pekerja untuk mencari nafkah. Perempuan tidak hanya 

bekerja disektor domestik saja tetapi juga berperan dalam menopang 

ekonomi keluarga (produktif), hal ini mengakibatkan perempuan kurang 

mempunyai waktu untuk terlibat dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. 

Tetapi, beban ganda yang di pikul oleh perempuan tidak serta merta menjadi 

penghambat yang menghentikan partisipasi mereka. 

2. Waktu pelaksanaan kegiatan 

Program-program dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Desa 

Tanjungkarang tidak akan dapat terwujud secara maksimal tanpa adanya 

pertemuan-pertemuan yang melibatkan masyarakat, termasuk di dalamnya 

adalah perempuan. Sebagai seorang perempuan, mereka memiliki hambatan 

tersendiri yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Hal ini 

seperti penuturan Ibu Isti Faizah selaku anggota BKM : 

“Kalau kendala pertama memang menurut saya dari rapat, karena 

kan rapatnya bisa dikatakan hampir setiap rapat itu kan malam hari, 

ya bagi seorang perempuan itu kan kendala karena selesainyapun 
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juga sampai tengah malam” (Isti faizah, 24 tahun, guru, 22 Februari 

2013). 

 

Penuturan Isti Faizah juga senada dengan penuturan Ibu Sumarti 

selaku anggota BKM : 

“Kalau kendala yang saya hadapi itu terus terang saja ya mbak, 

rapatnya itu kan seringnya malam-malam, kalau pas hujan itu 

menurut saya kendala tersendiri bagi saya. Saya mau tidak berangkat 

itu saya merasa beban sekali, tapi kalau saya berangkat terkadang 

anak saya tidak boleh. Terkadang saya juga mengajak anak saya ikut 

rapat mbak” (Sumarti, 40 tahun, guru, 19 Februari 2013). 

 

Kendala yang dihadapi oleh perempuan dalam kaitannya dengan 

waktu pelaksanaan kegiatan juga di ungkapkan oleh Bapak Moch Yakub 

selaku koordinator BKM : 

“Ya gimana ya mbak, peretemuan-pertemuan untuk membahas 

kegiatan PNPM ini kan memang dicarikan waktu yang benar-benar 

perempuan atau masyarakat lain tidak memiliki kegiatan, dan itu 

biasanya ya malam hari. Kalau pagi sampai siang atau bahkan sore 

itu kan ya perempuan bekerja, ngurus rumah, jadi ya memang malam 

hari itu mbak waktu yang pas. Tapi ya sebenarnya menurut saya ini 

menjadi hambatan juga sih bagi perempuan, tapi ya bagaimana lagi.” 

(Moch Yakub, 49 tahun, PNS, 17 Februari 2013). 

 

Dari uraian di atas tampak bahwa waktu yang dianggap tepat dalam 

melaksanakan kegiatan dalam membahas PNPM Mandiri Perkotaan adalah 

pada malam hari. Pagi sampai sore dianggap bukan sebagai waktu yang  

efektif karena perempuan bekerja dan memiliki kewajiban untuk mengurus 

kegiatan domestik di rumah. Meskipun demikian, hal ini tidak serta merta 

menyebabkan perempuan untuk berhenti terlibat atau berpartisipasi karena 

mereka  masih tetap berusaha untuk aktif dalam berpartisipasi. 
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3. Kesulitan dalam pengelolaan pinjaman bergulir  

Kendala mengenai kesulitan untuk mengelola pinjaman bergulir 

merupakan kendala yang dialami oleh perempuan yang ikut terlibat dalam 

KSM bidang ekonomi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Warti’ah 

selaku anggota KSM bidang ekonomi : 

“Kendala yang saya hadapi ya itu mbak dalam membayar angsuran. 

Pas mau bayar angsuran kadang saya belum punya uang, ya mau 

gimana lagi. Uang yang saya pinjam ini kan biasanya untuk membeli 

kebutuhan pribadi dadine ya duit’e rak iso muter” (Warti’ah, 46 

tahun, pedagang, 26 Februari 2013). 

 

Penggunaan dana pinajaman yang tidak sesuai dengan tujuan dari 

adanya ekonomi bergulir ini tampak mengakibatkan adanya kemacetan 

perempuan dalam membayar angsuran. Hal ini juga senada seperti yang 

diungkapkan oleh Ibu Lina selaku anggota KSM bidang ekonomi : 

“Kendalane ya dalam membayar angsuran niku mbak. uangnya kan 

habis untuk kebutuhan sehari-hari, jadi pas mau bayar angsuran tidak 

punya uang “ (Lina, 36 tahun, pedagang, 26 Februari 2013). 

 

Dalam pembahasan ini tampak bahwa kesulitan dalam pengelolaan 

pinjaman bergulir dialami oleh perempuan yang tergabung dalam KSM 

bidang ekonomi, di mana mereka tidak menggunakan dana untuk 

menambah modal usaha, tetapi mereka menggunakan dana untuk membeli 

kebutuhan pribadi.  

Dalam pembahasan mengenai faktor penghambat partisipasi 

perempuan di Desa Tanjungkarang seperti yang telah diuraikan ini, berbeda 

dengan penelitian Rinawati (2010). Menurut Rinawati (2010), 

pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam pembangunan 
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mensyaratkan bahwa seluruh elemen yang ada pada masyarakat ikut terlibat, 

termasuk perempuan. Akan tetapi, dalam keterlibatannya perempuan 

terkendala oleh beberapa hal. Adapun hambatan atau kendala yang dialami 

perempuan aktivis P2KP adalah adanya kesadaran diri perempuan yang 

menganggap bahwa perempuan aktivis P2KP merupakan manusia berada 

dibawah laki-laki. Hasil penelitian Rinawati (2010) memperlihatkan bahwa 

sebagian perempuan aktivis P2KP menganggap dirinya sebagai orang yang 

memiliki kekurang-mampuan dalam mengelola sesuatu. 

Dari berbagai temuan di lapangan seperti yang telah diuraikan di atas 

tampak bahwa partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui 

PNPM Mandiri Perkotaan juga disertai dengan faktor pendorong yang 

menjadi motivasi tersendiri bagi keterlibatan mereka. Namun, dalam 

keterlibatan mereka juga terhambat oleh kendala-kendala yang menjadi 

faktor penghambat dalam partisipasi mereka secara maksimal.  

Sesuai dengan konsep partisipasi sebagai tujuan menurut Oakley et 

al (dalam Ife, 2008: 295), partisipasi tidak hanya dilihat dari ketercapaian 

atau keberhasilan program-program, tetapi dilihat juga pada aktivitas 

partisipasi itu sendiri secara lebih berarti. Dalam hal ini, dengan melihat 

partisipasi sebagai tujuan dengan konsep Oakley et al, maka dapat 

ditemukan juga mengenai faktor pendorong dan penghambat partisipasi 

perempuan. 
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D. Implikasi Partisipasi Perempuan Terhadap Peningkatan Kapabilitas 

Perempuan di Desa Tanjungkarang. 

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu program sebagai 

upaya meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, sehingga dalam 

PNPM Mandiri Perkotaan menggunakan pendekatan GAD (Gender And 

Development. Gender and Development (GAD) merupakan pendekatan 

yang berupaya untuk mengatasi kesenjangan gender dengan memberikan 

kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi 

penuh dalam pembangunan. Hal ini terkait juga dengan target dan tujuan 

pembangunan dunia “The Millenium Development Goals” (MDGs) yang 

telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, diantaranya adalah 

menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar 

untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 

menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi 

HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, memastikan kelestarian 

lingkungan hidup, dan membangun kemitraan global untuk pembangunan. 

Pada target mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan, terimplementasi pada Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP). Dalam PNPM Mandiri 

Perkotaan diharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam setiap bentuk 

kegiatannya. Sehubungan dengan hal ini, maka partisipasi perempuan dalam 

pembangunan semakin ditingkatkan, yang dulunya hanya sebagai objek 

pembangunan, kini mereka diikutsertakan menjadi subjek pembangunan. 
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Keterlibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi 

pembangunan menjadi gagasan baru. Seiring dengan semakin meningkatnya 

kesadaran gender pada masyarakat, pengarusutamaan gender (gender 

mainstreaming) dalam pembangunan menjadi sebuah keharusan. Akan 

tetapi, partisipasi perempuan dalam pembangunan belum sepenuhnya 

optimal. Sebab, dalam beberapa hal masih ditemukan kendala-kendala baik 

yang bersumber dari perempuan itu sendiri maupun dari lingkungan 

eksternalnya. Meskipun demikian, partisipasi perempuan dalam 

pembangunan, khususnya mengenai partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan akan memberikan 

implikasi terhadap peningkatan kapabilitas mereka.  

PNPM Mandiri Perkotaan hadir di Desa Tanjungkarang sejak tahun 

2007 hingga sekarang. Dalam program ini mengharuskan adanya 

keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam setiap kegiatannya. 

Perempuan yang pada awalnya hanya memiliki kegiatan sebagai pengurus 

domestik dan mencari nafkah, kini dengan hadirnya PNPM Mandiri 

Perkotaan di Desa Tanjungkarang turut serta mendorong adanya 

keterlibatan atau partisipasi perempuan. Partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan ini akan memberikan 

implikasi terhadap peningkatan kapabilitas mereka.  

Kapabilitas dalam penelitian ini merupakan suatu kemampuan 

perempuan dalam menjadi agen pembangunan untuk kemajuan di Desa 

Tanjungkarang. Perempuan akan mempunyai kapabilitas sebagai subjek 
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pembangunan atau agen penggerak pembangunan. Sehingga jika anggapan 

bahwa selama ini yang menjadi subjek pembangunan adalah laki-laki, maka 

ketika perempuan dilibatkan dalam pembangunan, ia akan mempunyai 

kapabilitas sebagai subjek pembagunan atau agen penggerak pembangunan.  

Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM 

Mandiri Perkotaan mendorong perempuan di Desa Tanjungkarang untuk 

lebih mampu mengkaji dan mengatasi persoalan kemiskinan di wilayahnya, 

baik itu pada aspek lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Hal ini tampak 

dari partisipasi perempuan dalam kepengurusan BKM, KSM, maupun 

sebagai manajer UPK. Melalui partisipasinya tersebut, mereka mempunyai 

kapabilitas sebagai subjek pembangunan. Dalam pembahasan ini senada 

dengan hasil  penelitian Dhanar (2010). Menurut Dhanar (2010), PNPM 

Mandiri merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, baik 

secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai 

persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan 

kesejahteraan melalui program pembangunan yang berbasis pada 

pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat dalam 

pembangunan.  

Sehubungan dengan partisipasi perempuan dalam pembangunan, 

khususnya dalam pembahasan ini adalah partisipasi perempuan dalam 

proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan, Sara H. Longwe 

mendasarkan pentingnya pembangunan bagi perempuan melalui upaya-

upaya menangani isue gender sebagai kendala pemberdayaan perempuan, 
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terutama dalam upaya pemberdayaan tersebut telah dikembangkan 

menggunakan kriteria analisis tingkat kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, 

partisipasi, dan kontrol. Kelima dimensi ini merupakan tingkatan yang 

bergerak memutar seperti spiral, makin tinggi tingkat kesetaraan otomatis 

makin tinggi tingkat keberdayaan. Hal ini seperti tergambar pada bagan 

analisis Longwe sebagai berikut : 

                       Bagan 4. Piramida analisis Longwe 

 

           Sumber:Konsep dan Teknik Penelitian Gender,Handayani (2002, 183). 

Pada dimensi kesejahteraan, keterlibatan perempuan di dalam 

kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan tampak dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan, 

seperti penuturan Ibu Siti selaku anggota KSM ekonomi : 

“Manfaat’e nggih kathah mbak, kan saking mriki kulo angsal duit 

kanggo nambah modal usaha, lha duit’e niku kulo ngge sithik-sithik 

mbak kanggo ngembangke usahaku iki. yo alhamdulillah cukup 

mbak” (Siti,  44 tahun, pedagang, 27 Februari 2013). 

Kontrol 

Partisipasi 

Kesadaran kritis 

Akses 

Kesejahteraan 
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Artinya : 

“Manfaatnya ya banyak mbak, kan dari sini saya dapat uang buat 

menambah modal usaha, uangnya ini saya pakai sedikit-sedikit untuk 

mengembangkan usaha ini. Alhamdulillah cukup mbak” 

 

Dari adanya kegiatan pinjaman ekonomi bergulir ini, perempuan 

dapat menikmati secara langsung dari hasil partisipasinya sebagai anggota 

KSM bidang ekonomi. Partisipasinya ini dapat meningkatkan kesejahteraan 

perempuan karena dari hasil pinjaman ekonomi bergulir yang sudah 

diperolehnya, perempuan dapat mengembangkan usaha yang sedang 

dijalankan.  

Selain itu, melalui PNPM Mandiri Perkotaan, perempuan dapat 

menjadi lebih mampu menganalisis atau mengkaji permasalahan kemiskinan 

di wilayahnya dan secara bersama-sama mencari solusi atas permasalahan 

tersebut seperti halnya pada kegiatan-kegiatan yang terimplementasi dalam 

siklus kegiatan pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa 

Tanjungkarang. Dalam keterlibatannya, perempuan juga memperoleh 

pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kapabilitas mereka sebagai 

subjek pembangunan atau motor penggerak pembangunan. Seperti misalnya 

mengenai kemampuan mereka dalam penggunaan teknologi komputer. Hal 

ini seperti yang dituturkan oleh Ibu Sumarti selaku anggota BKM : 

“Manfaatnya itu memang banyak sekali mbak, karena saya udah tau 

betul ya apa yang sudah dihasilkan dari BKM, dari jalan-jalan yang 

sudah bagus itu udah sangat bermanfaat bagi saya karena yang 

kemarin biasanya banjir berkepanjangan sekarang sudah tidak banjir 

lagi. Setiap ada pelatihan-pelatihan itu juga menambah pengalaman 

bagi saya, kemarin yang saya belum tahu menahu tentang komputer 

alhamdulillah sekarang saya bisa lebih mampu menggunakannya” 

(Sumarti, 40 tahun, Guru, 19 Februari 2013). 
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Penuturan Ibu Sumarti senada dengan penuturan Ibu Budiarti selaku 

manajer UPK : 

“.... ya itu tadi mbak, banyak manfaat yang saya peroleh. Dulu saya 

belum tau tentang memakai komputer, sekarang dengan keterlibatan 

saya menjadi manajer UPK sudah meningkatkan kemampuan saya 

menggunakan komputer” (Budiarti, 40 tahun, Guru, 21 Februari 

2013). 

 

Dari penuturan di atas menunjukkan bahwa keterlibatan atau 

partisipasi perempuan dalam kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan juga turut 

memberikan implikasi dalam menunjang kapabilitas perempuan sebagai 

subjek pembangunan atau agen penggerak pembangunan. Akan tetapi, 

dalam partisipasinya tersebut tidak serta merta perempuan dapat secara 

leluasa mengaktualisasikan diri secara maksimal, karena berdasarkan hasil 

temuan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam 

PNPM Mandiri Perkotaan ini merupakan perempuan yang memiliki beban 

ganda. Selain bekerja, perempuan juga diberi tanggung jawab melaksanakan 

hampir semua pekerjaan domestik sehingga waktu yang dimiliki untuk 

dapat berpartisipasi dalam kegaitan PNPM Mandiri Perkotaan menjadi tidak 

maksimal. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan perempuan pada dimensi 

akses ini masih terhambat adanya beban ganda yang dimiliki, sehingga 

kesenjangan gender disini terlihat dari adanya perbedaan akses antara laki-

laki dan perempuan.  

Agar tidak terjadi kesenjangan gender, diperlukan adanya kesadaran 

kritis bagi perempuan. Kesadaran kritis yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah adanya pemahaman yang dimiliki oleh perempuan bahwa tidak ada 
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perbedaan  antara laki-laki dan perempuan dalam ikut melibatkan diri dalam 

kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. Ketika perempuan sudah mempunyai 

kesadaran kritis, maka mereka akan ikut berpartisipasi. Dalam pembahasan 

ini, perempuan yang ikut berpartisipasi dalam kepengurusan PNPM Mandiri 

Perkotaan di Desa Tanjungkarang merupakan perempuan yang memiliki 

kesadaran bahwa mereka juga mempunyai potensi untuk turut berpartisipasi 

dalam pembangunan, dan perempuan yang mempunyai kepedulian untuk 

ikut serta memajukan desa dalam bidang sosial, ekonomi, maupun 

lingkungan. Berdasarkan atas adanya kesadaran dan kepedulian tersebut, 

maka perempuan akan ikut berpartisipasi meskipun mereka juga memiliki 

beban ganda seperti perempuan yang lainnya. Adanya beban ganda yang 

dimiliki perempuan menimbulkan tingkat partisipasi perempuan berbeda-

beda. Ada yang didasarkan karena adanya kesadaran kritis, seperti halnya 

pada perempuan yang ikut dalam kepengurusannya sebagai anggota BKM, 

KSM, serta dalam keterlibatannya sebagai manajer UPK. Perempuan yang 

masuk dalam klasifikasi dimensi partisipasi ini ditunjukkan dengan warna 

merah yang ada pada bagan analisis Longwe. 

Selain itu, ada juga keterlibatan perempuan yang di dasarkan karena 

adanya ajakan dari masyarakat lain seperti halnya perempuan yang ikut 

terlibat dalam pelaksanaan gotong royong kegiatan perbaikan lingkungan 

atau infrastruktur. Hal ini berarti bahwa keterlibatan perempuan ini hanya 

sampai pada dimensi akses karena partisipasi yang ia lakukan karena 

keterpaksaan atau tidak didasarkan atas adanya kesadaran kritis. Sehingga 
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keterlibatannya ini di tunjukkan dengan warna biru seperti yang tampak 

pada bagan analisis Longwe.  

Dalam penelitian ini, diketahui juga bahwa partisipasi perempuan 

juga masih tetap dikontrol oleh kedudukan laki-laki (suami). Berdasarkan 

hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam 

kepengurusan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang 

dilaksanakan atas dasar adanya ijin dari suami, akan tetapi masih terikat 

oleh syarat yang telah ditentukan oleh suami. Dalam hal ini, suami 

mengijinkan perempuan ikut berpartisipasi asalkan mereka tetap 

mengutamakan urusan domestik seperti mengurus anak. Hal ini berarti 

bahwa perempuan belum memiliki kuasa untuk mengubah posisi diri. 

Berdasarkan atas uraian di atas menunjukkan bahwa adanya tingkat 

partisipasi perempuan yang berbeda-beda, juga akan akan menimbulkan 

adanya kapabilitas perempuan sebagai subjek pembangunan berbeda-beda 

pula. Perempuan yang mempunyai beban ganda dan terikat oleh kontrol 

suami, menjadikan kapabilitas perempuan sebagai subjek pembangunan 

menjadi kurang maksimal. Hal ini terkait dengan intensitasnya dalam 

mengikuti kegiatan-kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan. Perempuan yang 

mempunyai tingkat beban ganda lebih tinggi seperti halnya dalam mengurus 

urusan domestik (mengurus kegiatan rumah, mengurus anak, mengurus 

suami, mencari nafkah), tingkat kapabilitasnya sebagai subjek pembangunan 

akan menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan perempuan yang 

tingkat beban gandanya lebih kecil seperti halnya pada perempuan yang 
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belum menikah atau belum mempunyai suami dan anak. Berdasarkan atas 

hasil analisis di atas, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi perempuan di 

Desa Tanjungkarang berbeda-beda. Ada yang hanya sampai pada dimensi 

akses dan ada pula yang sudah sampai pada dimensi partisipasi. Hal ini 

sesuai dengan pendekatan analisis Longwe, di mana dijelaskan bahwa Lima 

dimensi pemberdayaan Longwe merupakan kategori analitis yang bersifat 

dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan 

melengkapi, serta mempunyai hubungan hierarkhis. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Dari penelitian berjudul Partisipasi Perempuan dalam Proses 

Pemberdayaan Melalui PNPM Mandiri Perkotaan  (Studi kasus di Desa 

Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus) dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Bentuk partisipasi perempuan berupa pemikiran dan aktivitas-aktivitas  

tercakup dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Proses 

tersebut terimplementasi dalam siklus kegiatan pemberdayaan PNPM 

Mandiri Perkotaan, mulai dari sosialisasi awal sampai pada tahap tinjauan 

partisipatif. 

2. Ditemukan faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan yang 

bersumber pada faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internalnya 

adalah kesadaran perempuan untuk membangun desa. 

3. Implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas 

perempuan adalah perempuan menjadi lebih aktif dalam pembangunan 

dengan perannya sebagai subjek pembangunan.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, serta simpulan, disampaikan saran-

saran sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah, lebih mensosialisasikan mengenai perlunya partisipasi 

perempuan dalam pembangunan, khususnya adalah partisipasi 
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perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri 

Perkotaan. Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong perempuan untuk 

lebih memiliki kesadaran kritis dalam ikut berpartisipasi. 

2. Bagi kaum perempuan, lebih memberdayakan diri dengan cara 

meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan, khususnya adalah 

pertisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM 

Mandiri Perkotaan. Partisipasi perempuan seperti ini dapat meningkatkan 

kapabilitas perempuan sebagai subjek pembangunan, sehingga tidak 

menjadikan perempuan hanya sebagai penerima pasif pembangunan.  
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Penelitian ini mengangkat judul PARTISIPASI PEREMPUAN 

DALAM PROSES PEMBERDAYAAN MELALUI PNPM MANDIRI 

PERKOTAAN DI DESA TANJUNGKARANG KECAMATAN JATI 

KABUPATEN KUDUS dan merupakan metode kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus. Metode ini bermaksud untuk memahami peristiwa, 

kajadian, dan pelaku peristiwa dalam kejadian tertentu yang bersifat alamiah 

atau natural. Adapun yang ingin dipelajari dan diterangkan dari penelitian ini 

adalah partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM 

Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 

Tujuan uatama yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian ini antara 

lain : 

1. Mengetahui bentuk partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan 

melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus. 

2. Mengetahui faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan 

dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa 

Tanjungkarang Kecamatan JatiKabupaten Kudus. 

3. Mengetahui implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan 

kapabilitas perempuan di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten 

Kudus.  

Dalam upaya mencapai tujuan  tersebut peneliti akan melakukan tiga 

metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Peneliti akan mewawancarai beberapa pihak yang terkait dengan partisipasi 

perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri di Desa 

Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Dalam melakukan 

wawancara diperlukan pedoman yang tepat agar dalam wawancara tetap 

terfokus pada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. 
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Indikator-indikator agar data yang diperoleh terfokus pada objek 

penelitian antara lain : 

1. Bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui 

PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus 

2. Bagaimana faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan 

dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Desa 

Tanjungkarang Kabupaten Kudus. 

3. Bagaimana implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan 

kapabilitas perempuan di Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati 

Kabupaten Kudus.  
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SUBJEK PENELITIAN 

(PEREMPUAN YANG TERLIBAT DALAM BKM) 

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBERDAYAAN 

MELALUI PNPM MANDIRI PERKOTAAN 

DESA TANJUNGKARANG KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu untuk 

memperoleh validitas dan data yang lengkap, diperlukan pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara ini merupakan himpunan dari pokok-pokok permasalahan 

penelitian.  

 

A. Lokasi Penelitian 

Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 

B. Identitas Informan 

1. Nama    : 

2. Umur    : 

3. Pendidikan    : 

4. Alamat    : 

5. Pekerjaan    : 

C. Pertanyaan 

Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri 

Perkotaan 

1. Apa kegiatan Anda sehari-hari ? 

2. Apakah Anda terlibat dalam BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) ? 

3. Menempati jabatan sebagai apakah Anda di dalam BKM (Badan 

Keswadayaan Masyarakat) ? 

4. Sejak kapan Anda ikut terlibat dalam BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat) ? 

5. Berapa lama Anda terlibat dalam BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat) ? 
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6. Bagaimana Anda bisa terlibat dalam BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarakat) ? 

7. Apa tujuan Anda ikut menjadi pengurus BKM (Badan Keswadayaan 

Masyarkat) ? 

8. Kapan kegiatan dalam BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) biasa 

dilaksanakan? 

9. Bagaimana kerjasama antar pengurus di dalam BKM (Badan 

Keswadayaan Masyarakat) ? 

10. Seberapa sering Anda ikut kegiatan dalam kepengurusan BKM (Badan 

Keswadayaan Masyarakat) ? 

11. Dalam wujud apakah Anda berpartisipasi di dalam BKM (Badan 

Keswadayaan Masyarakat) ? 

12. Apakah Anda turut menyumbangkan pendapat atau gagasan dalam 

rapat-rapat yang dilaksanakan di dalam BKM (Badan Kewadayaan 

Masyarakat) ? 

13.  Bagaimana pendapat Anda tentang partisipasi perempuan dalam BKM 

(Badan Keswadayaan Masyarakat)? Apakah sudah maksimal atau 

belum ? 

 

Faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. 

Faktor Pedorong : 

1. Apa motivasi anda ikut ke dalam kepengurusan BKM (Badan 

Keswadayaan Masyarakat) ? 

2. Apakah suami Anda mendukung keterlibatan Anda di dalam BKM 

(Badan Keswadayaan Masyarakat) ? 

3. Apakah anak Anda mendukung keterlibatan Anda di dalam BKM 

(Badan Keswadayaan Masyarakat) ? 

4. Apakah Anda memperoleh imbalan / gaji dalam kepengurusan BKM 

(Badan Keswadayaan Masyarakat) ? 
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Faktor Penghambat : 

1. Apa kendala-kendala yang Anda hadapi selama terlibat dalam 

kepengurusan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) ? 

2. Apakah suami Anda pernah mengeluh atas keterlibatan Anda di dalam 

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) ? 

3. Apakah anak Anda pernah mengeluh atas keterlibatan Anda di dalam 

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) ? 

4. Apa usaha Anda agar kendala-kendala tersebut dapat diatasi ? 

 

Implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan. 

1. Apakah keterlibatan Anda di dalam kepengurusan BKM ini 

mengganggu kegiatan Anda sehari-hari ? 

2. Apa perbedaan yang dapat Anda rasakan sebelum terlibat dalam 

kepengurusan BKM dan setelah terlibat dalam kepengurusan BKM ? 

3. Apa manfaat yang Anda peroleh selama terlibat di dalam kepengurusan 

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) ? 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SUBJEK PENELITIAN 

(PEREMPUAN YANG TERLIBAT DALAM KSM) 

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBERDAYAAN 

MELALUI PNPM MANDIRI PERKOTAAN 

DESA TANJUNGKARANG KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu untuk 

memperoleh validitas dan data yang lengkap, diperlukan pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara ini merupakan himpunan dari pokok-pokok permasalahan 

penelitian.  

 

A. Lokasi Penelitian 

Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. 

B. Identitas Informan 

1. Nama    : 

2. Umur    : 

3. Pendidikan    : 

4. Alamat    : 

5. Pekerjaan    : 

C. Pertanyaan 

Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri 

Perkotaan 

1. Apa kegiatan Anda sehari-hari ? 

2. Apakah Anda terlibat dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) ? 

3. Menempati jabatan sebagai apakah Anda di dalam KSM (Kelompok 

Swadaya Masyarakat)? 

4. Sejak kapan Anda ikut terlibat dalam KSM (Kelompok Swadaya 

Masyarakat)? 

5. Berapa lama Anda terlibat dalam KSM (Kelompok Swadaya 

Masyarakat)? 
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6. Bagaimana Anda bisa terlibat dalam KSM (Kelompok Swadaya 

Masyarakat)? 

7. Apa tujuan Anda ikut menjadi pengurus KSM (Kelompok Swadaya 

Masyarakat)? 

8. Kapan kegiatan dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) biasa 

dilaksanakan? 

9. Bagaimana kerjasama antar pengurus di dalam KSM (Kelompok 

Swadaya Masyarakat)? 

10. Seberapa sering Anda ikut kegiatan dalam kepengurusan KSM 

(Kelompok Swadaya Masyarakat)? 

11. Dalam wujud apakah Anda berpartisipasi di dalam KSM (Kelompok 

Swadaya Masyarakat)? 

12. Apakah Anda turut menyumbangkan pendapat atau gagasan dalam 

rapat-rapat yang dilaksanakan di dalam KSM (Kelompok Swadaya 

Masyarakat)? 

13.  Bagaimana pendapat Anda tentang partisipasi perempuan di dalam 

KSM  (Kelompok Swadaya Masyarakat)? Apakah sudah maksimal atau 

belum ? 

 

Faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. 

Faktor Pedorong : 

1. Apa motivasi anda ikut ke dalam kepengurusan KSM (Kelompok 

Swadaya Masyarakat) ? 

2. Apakah suami Anda mendukung keterlibatan Anda di dalam KSM 

(Kelompok Swadaya Masyarakat)? 

3. Apakah anak Anda mendukung keterlibatan Anda di dalam KSM 

(Kelompok Swadaya Masyarakat)? 

4. Apakah Anda memperoleh imbalan / gaji dalam kepengurusan KSM 

(Kelompok Swadaya Masyarakat)? 
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Faktor Penghambat : 

1. Apa kendala-kendala yang Anda hadapi selama terlibat dalam 

kepengurusan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) ? 

2. Apakah suami Anda pernah mengeluh atas keterlibatan Anda di dalam 

KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)? 

3. Apakah anak Anda pernah menegluh atas keterlibatan Anda di dalam  

KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)? 

4. Apa usaha Anda agar kendala-kendala tersebut dapat diatasi ? 

 

Implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan. 

1. Apakah keterlibatan Anda di dalam kepengurusan KSM ini 

mengganggu kegiatan Anda sehari-hari ? 

2. Apa perbedaan yang dapat Anda rasakan sebelum terlibat dalam 

kepengurusan KSM dan setelah terlibat dalam kepengurusan KSM ? 

3. Apa manfaat yang Anda peroleh selama terlibat di dalam kepengurusan 

KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)? 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN PENELITIAN 

(KEPALA DESA TANJUNGKARANG) 

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBERDAYAAN 

MELALUI PNPM MANDIRI PERKOTAAN 

DESA TANJUNGKARANG KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS 

 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu untuk 

memperoleh validitas dan data yang lengkap, diperlukan pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara ini merupakan himpunan dari pokok-pokok permasalahan 

penelitian.  

A. Lokasi Penelitian 

Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus 

B. Identitas Informan 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Pendidikan    : 

4. Alamat    : 

5. Pekerjaan/ Jabatan : 

C. Pertanyaan 

Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri 

Perkotaan 

1. Bagaimana keterlibatan Anda dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang hadir 

di Desa Tanjungkarang? 

2. Apakah dengan adanya PNPM Mandiri Perkotaan sudah mampu 

meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan?  

3. Siapa saja perempuan Desa Tanjungkarang yang ikut berpartisipasi dalam 

proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan? 

4. Menurut Anda bagaimana partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan yang telah hadir di Desa 

Tanjungkarang selama ini ? apakah sudah maksimal atau belum? 
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5. Dalam bentuk apa perempuan di Desa Tanjungkarang berpartisipasi 

dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan? 

 

Faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan. 

Faktor Pedorong : 

1. Bagaimana pendapat Anda tentang keterlibatan perempuan di dalam 

PNPM Mandiri Perkotaan ? 

2. Menurut Anda, apa yang memotivasi perempuan untuk ikut berpartisipasi 

dalam PNPM Mandiri Perkotaan ? 

3. Bagaimana dukungan Anda terhadap perempuan yang ikut berpartisipasi 

dalam PNPM Mandiri Perkotaan? 

4. Apakah perempuan yang ikut berpartisipasi dalam PNPM Mandiri 

memperoleh imbalan ? 

 

Faktor Penghambat : 

1. Menurut Anda, faktor apa saja yang menghambat partisipasi perempuan 

dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan? 

2. Apa usaha yang Anda lakukan agar perempuan ikut aktif berpartisipasi 

dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan? 

 

Implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan. 

1. Apakah dengan adanya PNPM Mandiri perkotaan memberikan manfaat 

bagi masyarakat, khususnya perempuan? 

2. Bagaimana perbedaan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan 

sebelum ada PNPM Mandiri Perkotaan dan sesudah adanya PNPM 

Mandiri Perkotaan? 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN PENELITIAN 

(FASILITATOR DESA TANJUNGKARANG) 

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBERDAYAAN 

MELALUI PNPM MANDIRI PERKOTAAN 

DESA TANJUNGKARANG KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS 

 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu untuk 

memperoleh validitas dan data yang lengkap, diperlukan pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara ini merupakan himpunan dari pokok-pokok permasalahan 

penelitian.  

A. Lokasi Penelitian 

Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus 

B. Identitas Informan 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Pendidikan    : 

4. Alamat    : 

5. Pekerjaan/ Jabatan : 

C. Pertanyaan 

Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri 

Perkotaan 

1. Apakah ada peraturan khusus untuk kuota keterlibatan perempuan dalam 

PNPM Mandiri Perkotaan ? 

2. Bagaimana tingkat keterlibatan perempuan dalam siklus kegiatan PNPM 

Mandiri Perkotaan ? 

3. Bagimana bentuk sosialisasi awal dalam kegiatan / program PNPM 

Mandiri perkotaan di Desa Tanjungkarang? 

4. Bagaimana partisipasi perempuan dalam memberikan respon mengenai 

sosialisasi tersebut ? 
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5. Kapan tahap Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) dilaksanakan di Desa 

tanjungkarang ? 

6. Di mana tahap Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) dilaksanakan ? 

7. Bagaimana proses Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) ini 

dilaksanakan ? 

8. Bagaimana tingkat kehadiran perempuan Desa Tanjungkarang pada tahap 

Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) ? 

9. Bagaimana partisipasi perempuan pada tahap Rembug Kesiapan 

Masyarakat (RKM) ? 

10. Apakah perempuan ikut mengeluarkan pendapat pada tahap Rembug 

Kesiapan Masyarakat (RKM) ? 

11. Dalam bentuk apa perempuan berpartisipasi pada tahap Rembug Kesiapan 

Masyarakat (RKM) ? 

12. Kapan tahap refleksi Kemiskinan (RK) dilaksanakan di Desa 

tanjungkarang ? 

13. Di mana tahap Refleksi Kemiskinan (RK) dilaksanakan ? 

14. Bagaimana proses Refleksi Kemiskinan (RK)  ini dilaksanakan ? 

15. Bagaimana tingkat kehadiran perempuan pada tahap Refleksi kemiskinan 

(RK) ? 

16. Bagaimana partisipasi perempuan pada tahap Refleksi kemiskinan (RK) ? 

17. Apakah perempuan ikut mengeluarkan pendapat pada tahap Refleksi 

kemiskinan (RK) ? 

18. Kapan Pemetaan Swadaya (PS) dilaksanakan di Desa Tanjungkarang ? 

19. Di mana Pemetaan Swadaya (PS) dilaksanakan ? 

20. Bagaimana proses Pemetaan Swadaya (PS) ini dilaksanakan ? 

21. Apakah perempuan ikut terlibat dalam proses Pemetaan Swadaya (PS)? 

22. Bagaimana tingkat kehadiran perempuan pada tahap Pemetaan Swadaya 

(PS)?  

23. Bagaimana partisipasi perempuan pada tahap Pemetaan Swadaya (PS) ? 

24. Apakah perempuan ikut mengeluarkan pendapat pada tahap Pemetaan 

Swadaya (PS) ? 
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25. Bagaimana respon masyarakat terhadap pembentukan BKM (Badan 

Keswadayaan Masyarakat ) ? 

26. Bagaimana tingkat kehadiran perempuan pada tahap pembentukan BKM 

(Badan Swadaya Masyarakat) ? 

27. Bagaimana partisipasi perempuan pada pembentukan BKM (Badan 

Keswadayaan Masyarakat ) ? 

28. Apakah perempuan ikut mengeluarkan pendapat pada tahap pembentukan 

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat ) ? 

29. Kapan biasanya penyusunan PJM dilaksanakan ? 

30. Bagaimana tingkat kehadiran perempuan pada tahap penyusunan PJM ? 

31. Bagaimana partisipasi perempuan pada tahap penyusunan PJM ? 

32. Bagaimana proses pengorganisasian KSM dilakukan ? 

33. Bagaimana partisipasi perempuan pada tahap pengorganisasian KSM ? 

34. Dalam bentuk apa perempuan berpartisipasi pada tahap pengorganisasian 

KSM ? 

 

Faktor Pendorong dan penghambat partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan : 

Faktor pendorong : 

1. Menurut Anda, bagaimana antusias perempuan ketika akan 

diselenggarakannya PNPM Mandiri Perkotaan di Desa 

Tanjungkarang? 

2. Bagaimana Anda mengajak partisipasi perempuan dalam program 

PNPMN Mandiri di Desa Tanjungkarang? 

3. Menurut Anda faktor apa saja yang mendorong perempuan untuk ikut 

berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan ? 

 

Faktor penghambat : 

1. Menurut Anda, faktor apa saja yang menghambat partisipasi 

perempuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan ? 
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2. Apa yang Anda lakukan untuk dapat meningkatkan partisipasi 

perempuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan ? 

 

Implikasi partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM 

Mandiri perkotaan 

1. Apakah dengan adanya PNPM Mandiri perkotaan memberikan 

manfaat bagi masyarakat, khususnya perempuan? 

2. Menurut Anda, bagaimana kemampuan perempuan dalam ikut 

berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan ? 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN PENELITIAN 

(KOORDINATOR BKM DESA TANJUNGKARANG) 

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PROSES PEMBERDAYAAN 

MELALUI PNPM MANDIRI PERKOTAAN 

DESA TANJUNGKARANG KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS 

 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu untuk 

memperoleh validitas dan data yang lengkap, diperlukan pedoman wawancara. 

Pedoman wawancara ini merupakan himpunan dari pokok-pokok permasalahan 

penelitian.  

A. Lokasi Penelitian 

Desa Tanjungkarang Kecamatan Jati Kabupaten Kudus 

B. Identitas Informan 

1. Nama   : 

2. Umur   : 

3. Pendidikan    : 

4. Alamat    : 

5. Pekerjaan/ Jabatan : 

C. Pertanyaan 

Partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri 

Perkotaan 

1. Kegiatan apa saja yang telah Anda lakukan sebagai bagian dari BKM ? 

2. Apakah dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan melalui PNPM Mandiri 

Perkotaan melibatkan perempuan? 

3. Siapa saja perempuan yang terlibat dalam proses pemberdayaan melalui 

PNPM Mandiri Perkotaan ? 

4. Bagaimana pelaksanaan proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri 

Perkotaan dengan adanya  keterlibatan perempuan ? 

5. Bagaimana partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui 

PNPM Mandiri Perkotaan? 
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6. Dalam bentuk apa perempuan berpartisipasi dalam proses pemberdayaan 

melalui PNPM Mandiri Perkotaan? 

7. Apakah perempuan ikut serta mengeluarkan pendapat dalam kegiatan-

kegiatan melalui PNPM Mandiri Perkotaan? 

 

Faktor pendorong dan penghambat partisipasi perempuan dalam proses 

pemberdayaan melalui PNPM Mandiri Perkotaan 

Faktor pendorong : 

1. Menurut Anda, faktor apa saja yang mendorong perempuan untuk ikut 

berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perkotaan ? 

2. Bagaimana dukungan Anda terhadap partisipasi perempuan? 

 

Faktor penghambat : 

1. Menurut Anda, faktor apa saja yang menghambat partisipasi 

perempuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan? 

2. Apa usaha yang Anda lakukan untuk meningkatkan partisipasi 

perempuan dalam PNPM Mandiri Perkotaan ? 

 

Implikasi partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan. 

1. Apakah dengan adanya PNPM Mandiri perkotaan memberikan 

manfaat bagi masyarakat, khususnya perempuan? 

2. Bagaimana perbedaan partisipasi perempuan dalam proses 

pembangunan sebelum ada PNPM Mandiri Perkotaan dan sesudah 

adanya PNPM Mandiri Perkotaan? 
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DAFTAR INFORMAN 

 

1. Identitas Informan 

a. Nama   : Sumarti 

b. Umur   : 40 tahun 

c. Pendidikan   : SI 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Guru / Anggota BKM 

 

2. Identitas Informan 

a. Nama   : Devi Fauziana 

b. Umur   : 25 tahun 

c. Pendidikan   : SI 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta / Anggota BKM 

 

3. Identitas Informan 

a. Nama   : Isti Faizah 

b. Umur   : 24 tahun 

c. Pendidikan   : SI 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Guru / Anggota BKM 

 

4. Identitas Informan 

a. Nama   : Budiarti 

b. Umur   : 40  tahun 

c. Pendidikan   : Tamat SMK 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Guru/Manajer UPK  

 

5. Identitas Informan 

a. Nama   : Mukminah 

b. Umur   : 36 tahun 

c. Pendidikan   : Tamat SMP 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Pedagang /Anggota KSM bidang ekonomi 
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6. Identitas Informan 

a. Nama   : Wartiah 

b. Umur   : 46 tahun 

c. Pendidikan   : Tamat SMP 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Pedagang /Anggota KSM bidang ekonomi 

 

7. Identitas Informan 

a. Nama   : Siti 

b. Umur   : 44 tahun 

c. Pendidikan   : Tamat SMP 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Pedagang / Anggota KSM bidang ekonomi 

 

8. Identitas Informan 

a. Nama   : Lina 

b. Umur   : 36 tahun 

c. Pendidikan   : Tamat SMP 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Pedagang / Anggota KSM bidang ekonomi 

 

9. Identitas Informan 

a. Nama   : Darwati 

b. Umur   : 40 tahun 

c. Pendidikan   : SI 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta / Anggota KSM bidang lingkungan 

 

10. Identitas Informan 

a. Nama   : Indah Dwi 

b. Umur   : 44 tahun 

c. Pendidikan   : Tamat SMA 

d. Pekerjaan/ Jabatan : PNS / Anggota KSM bidang lingkungan 
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11. Identitas Informan 

a. Nama   : Solikhah 

b. Umur   : 42 tahun 

c. Pendidikan   : Tamat SMA 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta / Anggota KSM bidang lingkungan 

 

12. Identitas Informan 

a. Nama   : Magdalena 

b. Umur   : 42 tahun 

c. Pendidikan   : SI 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Bidan / Anggota KSM bidang sosial 

e.  

13. Identitas Informan 

a. Nama   : Panca Okta 

b. Umur   : 38 tahun 

c. Pendidikan   : Tamat SMA 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta / Anggota KSM bidang sosial 

 

14. Identitas Informan 

a. Nama   : Indah Wahyuni 

b. Umur   : 36 tahun 

c. Pendidikan   : Tamat SMA 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta / Anggota KSM bidang sosial 

 

15. Identitas Informan 

a. Nama   : Sri 

b. Umur   : 36 Tahun 

c. Pendidikan   : S1 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Fasilitator 
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16. Identitas Informan 

a. Nama   : Moch. Yakub 

b. Umur   : 49 tahun 

c. Pendidikan   : Tamat SMA 

d. Pekerjaan/ Jabatan : PNS / Koordinator BKM 

 

17. Identitas Informan 

a. Nama   : Ngatmin 

b. Umur   : 51 tahun 

c. Pendidikan   :  Tamat SMA 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Kepala Desa Tanjungkarang 

 

18. Identitas Informan 

a. Nama   : Mawardi 

b. Umur   : 44 tahun 

c. Pendidikan   : Tamat SMA 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta 

 

19. Identitas Informan 

a. Nama   : Anto 

b. Umur   : 43 tahun 

c. Pendidikan   : Tamat SMA 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta 

 

20. Identitas Informan 

a. Nama   : Diono 

b. Umur   : 38 Tahun 

c. Pendidikan   : Tamat SMP 

d. Pekerjaan/Jabatan : Pedagang 
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21. Identitas Informan 

a. Nama   : Mursiyah 

b. Umur   : 46 tahun 

c. Pendidikan   : SI 

d. Pekerjaan / Jabatan : Guru 

 

22. Identitas Informan 

a. Nama   : Ana 

b. Umur   : 40 tahun 

c. Pendidikan   : Tamat SMA 

d. Pekerjaan / Jabatan : Wiraswasta 

 

23. Identitas Informan 

a. Nama   :Yatiman 

b. Umur    : 51 tahun 

c. Pendidikan   : Tamat SMA 

d. Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta / tokoh masyarakat 

 

24. Identitas Informan 

a. Nama   : Sutejo 

b. Umur   : 42 tahun 

c. Pendidikan   : Tamat SMA 

d. Pekerjaan / Jabatan : Wiraswasta / tokoh masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 


