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Kata Kunci : Peranan PKK, Pengaruh terhadap Perempuan 

           

          PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan salah satu 

program pemerintah yang motor penggeraknya adalah perempuan. PKK di Kota 

Semarang itu sendiri telah ikut berjuang mensejahterakan keluarga dan para 

Perempuan khusunya pada masa Orde Baru. Dari pernyataan tersebut 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah: (1) bagaimana 

sejarah perkembangan PKK di Kota Semarang? (2) bagaimana peranan PKK bagi 

masyarakat Kota Semarang 1972-1998? (3) bagaimana pengaruh PKK bagi 

kondisi sosial Ekonomi perempuan di Kota Semarang 1972-1998? 

Ditetapkannya PKK sebagai  Gerakan Perempuan yang di naungi oleh 

pemerintah pada tahun 1972 menjadikan PKK tidak lagi mengalami kesulitan 

dalam menjalankan fungsi dan perananya dalam masyarakat. Dalam menjalankan 

Peran serta fungsinya tersebut,  PKK berpedoman pada 10 Program Pokok PKK. 

          Tujuan penelitian ini : (1) mengetahui sejarah perkembangan PKK Kota 

Semarang, (2) mengatui peranan PKK bagi masyarakat Kota Semarang tahun 

1972-1998, (3) mengetahui pengaruh PKK bagi kondisi sosial ekonomi 

perempuan Kota Semarang.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang meliputi 

empat tahap yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Ruang 

lingkup spasial penelitian ini adalah PKK Kota Semarang, sedangkan ruang 

lingkup temporal penulis mengambil tahun 1972-1998 karena pada tahun 1972 

merupakan embrio atau awal berdirinya Gerakan PKK di Kota Semarang dan 

diakhiri tahun 1998 karena pada waktu tahun tersebut PKK mengalami perubahan 

nama dari yang awalnya Pembinaan kesejahteraan keluarga menjadi 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.   

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKK telah berkembang seiring 

kemajuan zaman  yang diawali dari tahun 1972 di Kota Semarang. PKK berperan 

untuk meningkatkan pola pikir kaum perempuan, menjadi lebih sejajar dengan 

kaum pria. Gerakan ini membawa dampak utuk meningkatkan kesejahteraan 

keluaraga terutama pada Kondisi sosial serta ekonomi Perempuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perempuan dalam isyarat kultur Jawa merupakan sangkan paraning 

dumadi yang berarti tempat berasal dan berakhirnya kehidupan. Identitas 

perempuan sebagai ibu, dipercaya mampu menjalankan proses sosialisasi 

terhadap anak-anak tentang nilai-nilai kultural, kebenaran, hingga 

penghayatan atas rasa kemanusiaan. Tumpuan ibu sebagai pengasuh, 

pendidik, dan penolong dipasangkan dengan fungsi lainya sebagai istri. 

Sebagai seorang pendamping, perempuan juga memiliki tanggung jawab 

untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga relasinya dengan suami (Asriani, 

2010:1).    

Menjadi perempuan memang bukan sebuah pilihan namun menjelma 

sebagai seorang perempuan pilihan adalah suatu perjuangan.Meskipun 

dihadapkan pada berbagai realitas yang dilematis, perempuan tetaplah 

seorang  perempuan yang memiliki kekayaan dalam berpikir dan ketahanan 

dalam merasakan. Artinya, akan selalu ada nilai-nilai kebaikan yang 

ditawarkan dari setiap tradisi agar perempuan dapat menjalankan perannya 

sesuai dengan kesepakatan kultural tersebut, tentu saja melalui pemahamanya 

masing-masing.         

 Tradisi budaya di Jawa misalnya,  perempuan identik dengan sosok yang 

penuh kelembutan dan kasih sayang yang hadir sebagai pelipur lara 

disamping laki-laki yang bertugas sebagai pengayom.Jika laki-laki bertugas 



 

 

 

 

2 

sebagai pemimpin, pelindung dan pengayom, maka kewajiban perempuan 

diletakan dengan tiga nilai kebaikan,  yakni merak ati,gemati lan luluh. 

Merak ati yaitu bertutur  sapa dengan santun,  pandai mengatur pakaian yang 

pantas, murah senyum, luwes gerak-geriknya dan lumampah anit wirama, 

bertindak sesuai irama. Karena memiliki kehalusan budi yang demikian 

maka, perempuan di percaya memiliki rasa gemati terhadap sesama terutama 

pada keluarganya. Naluri inilah yang nantinya dijadikan bekal bagi 

perempuan untuk merawat, membesarkan dan mendidik anak-anaknya. 

Sebagai seorang ibu,  perempuan dituntut untuk menjadi seorang yang luluh 

yang berarti penyabar, tidak keras kepala, menerima segala masalah dengan 

hati lapang.    

Perempuan, sebagai ibu harus mampu momong, momor dan momot. 

Momong artinya mengasuh, membimbing dan menjaga anak keturunan 

supaya selamat dalam melewati fase-fase pertumbuhannya. Bagi masyarakat 

Jawa,  kewibawaan seorang ibu akan memancar kalau keluarga yang di asuh 

sejahtera,  makmur dan bahagia. Sedangkan momor merupakan representasi 

dari kepandaian seorang perempuan dalam bergual dengan lingkungan yang 

terdiri dari bermacam-macam kelas sosial, kegemaran, dan watak. Terakhir 

momot, seorang perempuan yang berjiwa momot akan mampu menampung 

seluruh permasalahan keluarganya.  Perempuan memiliki hati yang kuat 

umtuk mendengar segala keluh kesah suami dan anak-anaknya. Kemampuan-

kemampuan yang dimiliki seorang istri dan ibu inilah yang sangat dibutuhkan 
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untuk menjaga kestabilan rumah tangga di tengah kecamuk pola kehidupan 

masyarakat yang cair dan beragam (Asriani,2010:43-45).    

Zaman kaum perempuan bergerak di Indonesia dibuka oleh pikiran 

Kartini.  Kegiatan Kartini pada awalnya menekankan pada pendidikan yang 

membuka cakrawala kaum  perempuan misalnya, memasak, merawat anak, 

melayani suami, menjahit, dan lain-lain. Lebih jauh dari itu, Kartini 

memberikan pula kesadaran yang belakangan disebut sebagai “emansipasi 

wanita”, bahwa kaum  perempuan  sederajat dengan kaum laki-laki. Banyak 

sekali pemikiran modern yang hadir dari sosok Kartini. Salah satunya 

pemikiran besar Kartini adalah masalah kesetaraan gender di bidang 

pendidikan. Kartini menggambarkan kehidupan keluarganya dan semua 

kekacauan yang terjadi di sekitar hidupnya,  pingitan terjadi pada gadis-gadis 

yang telah dijodohkan, kehidupan perempuan rumah tangga yang hanya 

bermalas-malasan  dan dibiarkan menjadi bodoh (tidak tahu apa-apa). 

Berbagai pemikirannya yang dituangkan dalam surat-surat yang dikirimkan 

kepada sahabatnya dari Belanda, Rosa Abendanon, salah satu suratnya yang 

berbunyi sebagai berikut : 

“ Dari perempuanlah manusia pertama kali menerima pendidikan... dan 

makin lama makin jelas bagiku bahwa pendidikan yang pertama kali itu 

bukan tanpa arti bagi seluruh kehidupan. Dan bagaimana ibu-ibu 

bumiputra dapat mendidik anak-anaknya jika mereka sendiri tidak 

berpendidikan?..bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi untuk seluruh 

masyarakat indonesia, pengajaran kepada anak-anak perempuan akan 

merupakan rahmat.” 

 

Kartini sangat menyadari, betapa kaum perempuan di negerinya sangat 

inferior dan tertindas. Hal ini tertulis dalam sebagian besar suratnya yang 
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berisi gugatan maupun keluhan, terutama menyangkut budaya Jawa yang 

dipandangnya sebagai penghambat kemajuan perempuan.  Kartini bercita-cita 

agar kedudukan perempuan sama dengan kaum lelaki, termasuk dalam hal 

memperoleh kesempatan belajar dan menimba ilmu pengetahuan (Cora, 

2008:66).          

 Kesadaran kaum perempuan mulai tumbuh dalam kesadaran politik yang 

dinyatakan dalam kongres perempuan I di Yogyakarta. Kongres yang 

diselenggarakan pada 22 Desember 1928 ini menghasilkan, memberi 

beasiswa bagi siswa perempuan yang mempunyai kemampuan belajar tetapi 

tidak mempunyai biaya pendidikan, kemudian mendirikan lembaga kursus 

kesehatan serta mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan kanak-kanak 

(Susan, 2007: 140).     

Kongres Perempuan Indonesia II diselenggarakan di Jakarta pada tahun 

1935 dan diketuai oleh Nyi Sri Mangunsarkoro. Kongres ini memutuskan 

untuk mendirikan Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan yang berfungsi 

meneliti pekerjaan yang dilakukan perempuan,  meningkatkan pemberantasan 

buta huruf, mengadakan hubungan dengan perkumpulan pemuda, khususnya 

organisasi putri. Mendasari perasaan kebangsaan, pekerjaan sosial, dan 

kenetralan pada agama.        

Kongres Perempuan Indonesia III diselenggarakan tahun 1938 di 

Bandung. Kongres dikuti berbagai perkumpulan perempuan, di antaranya 

Poetri Indonesia, Poetri Boedi Sedjati, Wanito Tomo, Aisjiah, Wanita Katolik 

dan Wanita Taman Siswa. Kongres diketuai oleh Ny. Emma Puradiredja. Isu 
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yang dibahas dalam Kongres antara lain,  partisipasi perempuan dalam 

politik, khususnya mengenai hak dipilih. Saat itu pemerintah kolonial telah 

memberikan hak dipilih bagi perempuan untuk duduk dalam Badan 

Perwakilan. Mereka di antaranya adalah Ny. Emma Puradiredja, Ny. Sri 

Umiyati, Ny. Soenarjo Mangunpuspito dan Ny. Sitti Soendari yang menjadi 

anggota Dewan Kota (Gementeraad) di berbagai daerah. Pada saat itu 

perempuan belum mempunyai hak pilih maka perempuan menuntut supaya 

mereka pun diberikan hak memilih, dan menetapkan tanggal 22 Desember 

sebagai Hari Ibu (Liza,2004: 421).    

 Pergerakan Wanita adalah suatu pergerakan yang bertujuan untuk 

menaikkan derajat (kedudukan) kaum wanita dalam masyarakat. Dapat 

disebut juga sebagai  pergerakan emansipasi yang bertujuan untuk mencapai 

persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan terutama yang menyangkut 

urusan keluarga dan perkawinan.  Sehingga wanita tidak hanya sebagai koki 

rumah tangga saja, tetapi juga sebagai pendidik anak-anaknya (Moedjanto, 

2000 : 53).         

 Pergerakan perempuan di Indonesia hanya memiliki sedikit peluang 

untuk berkembang pada masa pendudukan Jepang (1942-1945).  Satu-satunya 

organisasi yang di izinkan berjalan adalah Fujinkai (dalam bahasa Indonesia 

berarti perkumpulan perempuan), perkumpulan perempuan ini ditunjukan 

untuk memerangi buta huruf, menjalankan dapur umur dan ikut serta dalam 

pekerjaan sosial.  Mereka juga sangat berperan penting dalam proklamasi 

kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka bersatu dalam jumlah besar yaitu 
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para pasukan perempuan.  Kaum perempuan mengorganisir diri membentuk 

tim perawat dan penghubung,  menjalankan dapur umum, dan klinik berjalan. 

Perkumpulan perempuan yang popular pada masa pejuang ini adalah 

Persatuan Wanita Negara Indonesia (PERWANI)  (Cora,2008:175).  

 Kaum perempuan Indonesia melangkah memasuki periode demi periode 

dari masa kolonial sampai masa orde baru. Dalam bentuk gerakan 

perempuan, mereka turut berjuang.  Terjadi arus balik gerakan perempuan di 

Indonesia tatkala Gerakan wanita Indonesia (Gerwani) dihancurkan pada 

akhir tahun 1965. Setelah itu organisasi-organisasi perempuan Indonesia 

masuk ke dalam orde baru dan menjadi organisasi fungsional. Pesatuan 

Wanita Republik Indonesia (Perwari)  yang pernah sangat artikulatif 

menetang presiden Soekarno berpoligami, kini tinggal sebagai organisasi 

yang terutama beranggotakan istri-istri pegawai dengan kegiatan yang 

mengarah pada kesejahteraan keluarga kelas menengah atas.  

Wanita Demokrat, yang sebelumnya mempunyai kegiatan bergaris masa 

dan berhubungan erat dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), menunjukan 

keadaan serupa setelah PNI difungsikan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia 

(PDI).  Hal ini semakin menunjukan bentuknya setelah PKK (1966), gerakan 

Perempuan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan Keluraga dan kaum 

Perempuan. Dharma Wanita (1974), Dharma Pertiwi (1974) diresmikan 

sebagai organisasi-organisasi istri pegawai Negri Sipil dan Istri anggota 

ABRI  (Liza,2004: 421).        

 Gerakan PKK timbul dari usaha ekonomi rumah tangga (home 



 

 

 

 

7 

economics) yang  diajarkan di pusat pelatihan kesejahteraan keluarga pada 

pertengahan tahun  1950 oleh pendidikan masyarakat, Departemen 

Pendidikan dan  Kebudayaan.  Kemudian dikembangkan atau diprakarsai 

oleh Ny. Isriati Moenadi,  istri gubernur Jawa Tengah pada akhir tahun 1960-

an. Pada saat itu Ny. Isriati sedang mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh 

Suaminya kunjungan ke daerah-daerah Jawa Tengah, kemudian melihat 

penduduk Wonosobo dan Demak menderita kelaparan dan tingkat kesehatan 

mereka sangat rendah. Situasi ini diperburuk lagi dengan banyaknya 

pengangguran karena lahan mereka tandus dan tidak produktif. Hal ini, 

membuat Ny. Isriati terhentak hatinya, dan kemudian beliau mencetuskan 

Gerakan yang usahanya membuat keluarga sejahtera dan meningkatkan 

derajat kaum perempuan (Tim penggerak PKK pusat,  1993:13). 

 Sejalan dengan program pembangunan 5 tahun Pemerintah Daerah 

Jateng  yang juga dititikberatkan  pada pembangunan pedesaan yang diberi 

nama program “modernisasi desa“. Ny Isriati Moenadi juga mulai 

menggerakan, merintis, membimbing, mengembangkan ide PKK, ke desa-

desa seluruh Jateng bahkan sampai ke tingkat RT-RW. Isriati sendiri 

langsung menangani dan mengontrol, karena itulah namanya dikenal oleh 

masyarakat  Jawa Tengah sampai ke desa-desa. Beliau merumuskan, 

mengatur sistematika agar mudah diterima dan dipratekan oleh masyarakat 

wanita khususnya di pedesaan sehingga lahirlah  istilah popular 10 segi 

Pokok PKK. Cabang PKK ditingkat desa mempunyai fungsi ganda, salah 

satunya untuk menaburkan ideologi  pemerintah mengenai gender dikalangan 
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wanita pedesaan, yang menekankan pada tanggung jawab mereka sebagai 

pengurus rumah tangga dan untuk melahirkan dan memelihara generasi 

penerus bangsa Indonesia. Definisi normatif dan peranan mereka ini 

bertentangan dengan bagaimana sebenarnya para wanita itu menjalani hidup 

mereka yang tidak terbatas pada fungsinya sebagai ibu rumah tangga saja. 

PKK juga dibuat untuk mengikutsertakan wanita desa didalam program 

pemerintahan untuk kesehatan ibu dan anak. Wanita didorong untuk 

mengunjungi secara teratur pusat-pusat layanan kesehatan bagi ibu dan anak 

yang dikenal dengan nama pos pelayanan terpadu atau posyandu.

 Prioritas dan kegiatan PKK untuk memajukan pembentukan feminisme 

yang lebih banyak berkaitan dengan cara hidup kaum elite diperkotaan atau 

dengan upaya membuat ibu rumah tangga sebagai penjaga rumah tangganya, 

daripada dengan kehidupan wanita Indonesia yang miskin yang berusaha 

memenuhi kebutuhan keluarga dalam lingkungan perekonomian lokal. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

bagaimanakah Peranan dan Pengaruh PKK dikota Semrang  pada masa itu. 

Untuk itu judul yang akan di ambil dalam penulisan skripsi ini adalah “ 

PERANAN PKK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI 

SOSIAL-EKONOMI PEREMPUAN  DI KOTA SEMARANG TAHUN 

1972-1998 ”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Sejarah Perkembangan PKK di Kota Semarang ? 

2. Apa sajakah peranan PKK terhadap masyarakat di Kota Semarang tahun 

1972-1998 ? 

3. Bagaimana pengaruh PKK terhadap kondisi sosial ekonomi perempuan di 

Kota Semarang tahun 1972-1998 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui sejarah Perkembangan PKK di Kota Semarang 

2. Untuk mengetahui peranan PKK terhadap masyarakat di Kota Semarang 

tahun 1972-1998 

3. Untuk mengetahui pengaruh PKK terhadap kondisi sosial ekonomi 

perempuan di Kota Semarang 1972-1998 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang terkait dalam hal ini dapat bermanfaat secara praktis maupun teoris, 

adapun manfaatnya sebagai berikut: 

A. Manfaat Praktis 

1. Bagi diri pribadi dapat memberikan pengetahuan lebih tentang PKK. 

2. Bagi masyarakat dapat memberikan pemahaman terhadap 

masyarakat  tentang  peranan dan pengaruh  PKK di Kota Semarang. 
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B. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu sejarah pada 

khususnya, sehingga dapat  dijadikan sebagai sumber informasi dan 

referensi terhadap penelitian lebih lanjut. 

 

E. Ruang lingkup Penelitian 

Agar tidak terjadi kekaburan dalam melakukan suatu interpretasi 

terhadap masalah, maka perlu ditentukan ruang lingkup penelitian, yaitu 

ruang lingkup waktu  (temporal) dan ruang lingkup wilayah (spasial). Ruang 

lingkup temporal merupakan batasan waktu guna melakukan penelitian agar 

memudahkan penarikan kesimpulan mengapa terjadi peristiwa sejarah 

tersebut,  yakni tahun 1972-1998, karena pada tahun 1972 di Kota Semarang 

muncul gerakan perempuan yang disebut pembinaan kesejahteraan keluarga 

dan penelitian ini berakhir pada tahun 1998, sebab ditahun tersebut ada 

pergantian nama semula Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi 

Pemberdayaan Kesejahteraraan Keluarga. Ruang lingkup wilayah (spasial) 

merupakan batasan tempat terjadinya peristiwa, dimana dalam hal ini yang 

menjadi objek penelitian yaitu PKK yang ada di Kota Semarang. Semarang 

diambil penulis sebagai objek kajian, karena perkembangan gerakan PKK di 

Kota Semarang lebih kelihatan hasilnya dibanding  dengan kota-kota lain di 

Jawa Tengah.  Hal ini di buktikan dengan adanya peningkatan kualitas 
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sumber daya masyarakat dalam berbagai bidang, dimana PKK ikut berperan 

efektif didalamnya. 

 

F. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka sangat berguana dalam sebuah penelitian serta sangat 

membantu dalam proses penulisan karya ilmiah. Adapun literatur-literatur 

yang terkait dengan tujuan agar penelitian tersebut dapat diterima dan juga 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah yang dipakai sebagai acuan analisa. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan literatur- literatur sebagai berikut: 

Dalam buku karangan  Julia Cleves Mosse yang berjudul “Gender dan 

Pembangunan” dibahas munculnya permasalahan kaum perempuan 

disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan sendiri, 

dan hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan kaum perempuan bersaing 

dengan laki-laki dalam pembangunan. Oleh karena itu harus dilakukan upaya 

guna menghilangkan diskriminasi yang menghalangi usaha mendidik kaum 

perempuan. 

Dalam buku yang berjudul “Sejarah Perempuan Indonesia” (2008) 

karangan dari Cora Vreede-De Stuers, dijelaskan mengenai studi gerakan 

perempuan, mengungkap pergerakan perempuan nasional, baik dalam hal 

melawan adat maupun kolonial. Studinya boleh dikatakan menjadi perintis 

bagi studi gerakan perempuan modern awal abad ke-20 yang dipengaruhi 

oleh suasana pergerakan nasional. Dalam hal ini, ia merekonstruksi beberapa 

aspek. Pertama, mengenai identitas perempuan Indonesia ditinjau dari asal-
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usul sosio-kulturalnya dan yang mencapai kesatuan pandang dalam melawan 

hokum perkawinan dan pembodohan terhadap perempuan. Kedua, ia pun 

merekontruksi kesedaran personal, kesadaran organisasi, hingga seluruhnya 

itu berujung pada geraka perempuan nasional dalam himpunan perikatan 

perempuan Indonesia (PPI). 

Buku lain yang tak kalah penting berjudul “ Dinamika Gerakan 

Perempuan di Indonesia “, karangan dari Fauzie Ridjal, di dalam buku ini 

dibahas mengenai pada perkembangannya, kebudayaan kita mengajarkan 

kepada kita untuk menempatkan perempuan sebagai manusia sekunder. 

Karena fungsi reproduksinya yang berbeda dengan laki-laki di mana beban 

reproduksinya disangga seluruhnya oleh perempuan, menyebabkan 

berkurangnya (atau tidak punya kesempatan)  untuk berperan aktif dalam 

kegiatan publik. Dalam seluruh bidang publik, perempuan ketinggalan 

dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan diidentikan dengan semua 

kegiatan yang bersifat domestik.       

 Dalam artikel Prisma yang berjudul“ Perempuan dalam Wacana Politik 

Orde baru” yang LP3ES dibahas tentang perempuan dirumuskan oleh orde 

baru dalam panca Dharma Wanita. Rumusan ini yang mengadopsi nilai-nilai 

tradisis, agama, dan budaya petite bourgeise Eropa, membatasi tugas 

perempuan pada peran-peran, pertama, wanita sebagai istri pendamping 

suami; kedua, wanita sebagai ibu pendidik dan Pembina generasi muda; 

ketiga, wanita sebagai pengatur ekonomi rumah tangga; keempat, wanita 

sebagai pencari nafkah tambahan; dan kelima, wanita sebagai anggota 
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masyarakat, terutama organisasi wanita, badan-badan sosial dan sebagainya 

yang memperlihatkan peran sebagai istri menduduki peringkat primer, setelah 

itu baru sebgai ibu. Meskipun  mau bekerja atau menjadi anggota organisasi, 

tetap tidak boleh melupakan tugas utama istri sebagai pendampinh suami dan 

ibu yang melayani kebutuhan seluruh anggota keluarga.   

 Dalam buku yang berjudul “ Kesehatan Reprodulsi dalam Bingkai 

Tradisi Jawa” karangan Deshinta Dwi Ariani (2010), dalam sejarah banyak 

agama dan peradaban yang masih terkonstruksi dalam paham patriarkhi, 

pendidikan dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya mobilitas 

social dimana peningkatan status perempuan akibat pendidikan akan 

mengintervensi atau turut campur tangan dengan urusan manusia (public), 

misalnya dalam hal ini laki-laki dengan alasan berbahaya bila perempuan 

mendominasi struktur sosial. Struktur masyarakat pedesaan, yang paling 

penting bagi perempuan adalah  pendidikan yang diberikan oleh ibunya 

(orang tua) seperti memasak, mencuci piring, memelihara rumah yang baik, 

dan mengatur perkawinanya kelak.      

 Studi mengenai buku-buku yang berkaitan dengan gender yaitu 

“Sangkan Paran Gender”, karangan dari Irawan Abdullah 1997. Buku ini 

berusaha menunjukan asal mula dari serangkaian hubungan gender. Pola 

hubungan gender dilihat sebagai kontruksi historis yang tersusun dalam suatu 

ruang sosial dan waktu tertentu. Pertama, buku ini merupakan usaha dialog 

antara teori dan praktik di mana nilai dan harga seorang perempuan dan 

keperempuanan ditentukan dalam berbagai ruang simbolik materia. Kedua, 
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buku ini juga merupakan usaha mengawinkan berbagi disiplin ilmu dalam 

mengkaji suatu fenomena fakta sosial.  

 

G. Landasan Teori 

Landasan teori dari sebuah penelitian didapat dari melihat kata kunci 

dari penelitian dan mencari beberapa teori yang mengandung konsep yang 

hampir sama dengan judul penelitian yaitu “ Peranan PKK dan Pengaruhnya 

terhadap kondisi sosial ekonomi Perempuan di Kota Semarang tahun 1972-

1998”. Dari penelitian yang dilakukan dapat diperoleh beberapa teori yang 

mengandung konsep, Gender, Peranan dan Pengaruh.Teori-teori tersebut 

didapat dari hasil pemahaman pembacaan buku-buku yang relevan bagi 

penelitian atau kajian pustaka dari beberapa hasil tulisan. 

1. Gender 

a. Teori Gender 

Gender merupakan perbedaan konsep tentang kepatutan bagi 

perempaun dan laki-laki dalam segala hal. Gender adalah segala sesuatu 

yang diasosiasikan dengan jenis kelamin seseorang, termasuk juga peran, 

tingkah laku, preferensi, dan atribut lainnya yang menerangkan kelaki-

lakian atau kewanitaan di budaya tertentu. Pada beberapa kepentingan, 

norma sosial mengacu pada norma tradisional dan perilaku yang sesuai 

dengan jenis kelaminnya diharapkan oleh masyarakat, dimana laki-laki 

lebih diharapkan lebih kuat, dominant, asertif, sementara perempuan 

seharusnya mempunyai sifat merawat, sensitif, dan ekspresif. 
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b. Teori Peranan 

Teori peranan berkaitan dengan teori stuktural fungsional dalam 

sosiologi. Teori ini menganggap bahwa orang menduduki posisi dalam 

struktur sosial dan setiap posisi memiliki peranan. Peranan adalah 

sekumpulan harapan atau perilaku yang berhubungan dengan posisi dalam 

struktur sosial, dan gagasan ini menyatakan peranan selalu 

dipertimbangkan dalam konteks relasi karena hanya dalam relasi peranan 

dapat dikenali (Munson, 1978 ).    

 Peranan berasal dari harapan terhadap orang lain. Peranan mungkin 

ascribed  (misal menjadi wanita atau kulit hitam atau cacat) atau attained 

(dicapai) melalui sesuatu yang dilakukan (misalnya menjadi penulis atau 

anggota parlemen).  Kumpulan peranan adalah kumpulan peranan yang 

bersamaan dalam posisi sosial tertentu.   

 Complementarity (saling mengisi) peranan ada jika peranan, perilaku 

dan harapan sesuai dengan harapan dari orang– orang yang ada di 

sekeliling. Konflik peranan ada jika satu peranan tidak sesuai dengan 

peranan lain. Konflik inter-peranan terjadi jika peranan– peranan yang 

saling berbeda yang dipegang seseorang tidak sesuai. Konflik inter-

peranan terjadi jika harapan dari orang yang berbeda yang peranannya 

sama tidak sesuai. Amibiguitas peranan muncul jika tidak ada kepastian 

tentang peranan yang dibawakan.     

 Dalam interaksi sosial orang mengetahui tentang orang lain melalui 

cara menangkap tanda– tanda dari perilaku orang lain. Kita dapat 
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mempengaruhi pandangan orang lain dengan cara mengatur informasi ; 

kita melakukan perbuatan yang dirancang agar kesannya tepat. Peranan 

dalam pandangan ini adalah ” perbuatan” yang dilakukan karena adanya 

harapan sosial yang terkait dengan status sosial. Penampilan kita biasanya 

didealkan dan didalamnya tercakup harapan sosial. Beberapa aspek 

peranan sangat ditekankan sedangkan aspek lain disembunykan. Orang 

diberi stigma memberikan kesan pada orang lain tentang aspek– aspek diri 

mereka yang tidak disetujui secara social (Goffman, 1968) 

2. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, perbuatan seseorang 

(KBBI, 2002: 849). Dalam sumber lain dijelaskan pengaruh adalah daya 

yang menyebabkan sesuatu terjadi, sesuatu yang dapat membentuk atau 

mengubah sesuatu yang lain dan tunduk mengikuti karena kuasa atau 

kekuatan orang lain (Zain, 1994: 1031).    

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh merupakan 

suatu daya yang membentuk atau mengubah suatu yang lain. Sehingga 

dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai seberapa besar peranan 

PKK dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi perempuan di kota 

Semarang tahun 1996-1998.     

 Pengaruh merupakan suatu transaksi sosial dimana seorang atau 

kelompok orang digerakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang 

lainnya untuk melakukan kegiatan sesuai dengan harapan.Sumber-sumber 
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pengaruh untuk perseorangan atau kelompok dalam organisasi terdapat 

pada status jabatan, system pengawasan atau balas jasa dan hukuman, 

pengawasan finansial (anggaran), pemilikan informasi dan penguasaan 

saluran komunikasi (Mitchell, 2000).    

 Seseorang bersedia menjalankan permintaan orang yang dapat 

mempengaruhinya secara efektif karena merasa dirinya puas kalau 

memang dapat melaksanakan apa yang diminta oleh orang berpengaruh 

tersebut. Motivasi seseorang dapat bersifat dari tercapainya hasil-hasil 

yang maksimum, diperolehnya imbalan material atau perasaan disukai 

atau diterima oleh orang lain. Jadi, seseorang menjadi secara otomatis 

menuruti apa yang diminta oleh orang yang berpengaruh tanpa 

mengharapkan imbalan atau pamrih. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah 

(Historical method). Metode sejarah merupakan suatu proses menguji dan 

menganalisis secara kritis dan teliti mengenai rekaman dari peninggalan masa 

lampau, kemudian dilakukan suatu rekonstruksi dari data yang diperoleh, 

sehingga menghasilkan suatu cerita sejarah dan historiogrfi sejarah 

(Gottschalk, 1969:32).      

 Menurut Louis Gottschalk ada empat langkah kegiatan dalam prosedur 

penelitian sejarah, yaitu: 
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1. Heuristik (Mencari Sumber) 

Pada tahap ini penulis melakukan beberapa kegiatan berupa usaha 

mencari, mengumpulkan, menghimpun sumber-sumber sejarah yang 

berkaitan dengan permasalahan yang penulis kaji. Hal tersebut perlu 

dilakukan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

a.  Dokumen 

Menurut  Louis Gottschalk (1969:59) dokumen- dokumen dapat dibagi 

atas kategori- kategori pokok seperti  otobiografi, surat, laporan surat 

kabar, serta arsip-arsip lain, dalam penelitian ini arsip yang didapatkan 

berasal dari narasumber maupun pelaku sejarah, Kantor PKK Kota 

Semarang, serta media massa yang meliput berita seputar Perempuan 

di Kota Semarang maupun mengenai PKK. Dalam tahap ini peneliti 

juga melakukan usaha pengumpulan sumber yang relevan dengan 

objek studi penelitian, dan yang memiliki korelasi dengannya, 

diantaranya ialah tabel dan data statistik yang menggambarkan kondisi 

Kota Semarang tahun 1972-1998. 

b. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan kegiatan untuk memperoleh data dengan 

cara mencari dan membaca buku literature. Buku-buku diperoleh 

dibeberapa tempat, seperti perpustakaan  Universitas Negeri 

Semarang, perpustakaan wilayah provinsi Jawa Tengah. Studi pustaka 

dilakukan untuk melengkapi teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian. 
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c. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan 

itu dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Maksut mengadakan wawancara antara lain: 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntunan, kepedulian dan lain- lain. 

 Pada tahapan teknik wawancara, penulis melakukan beberapa 

tahapan antara lain: 

1) Menentukan teknik wawancara 

  Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

terbuka. Wawancara terbuka adalah teknik wawancara dimana para 

subyeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancara dan 

mengetahui maksut dari wawancara yang dilakukan.  Dalam hal 

ini, pelaku sejarah tahu betul bahwa mereka di wawancara penulis 

untuk kepenulisan skripsi.  

2) Menyusun Instrumen pertanyaan 

 Menyusun guide interview sebagai pedoman penulis dalam 

melakukan wawancara dengan responden instrumen pernyataan ini 

disesuaikan dengan tingkat pendidikan responden. Contoh apabila 

responden yang dijumpai oleh penulis memiliki tingkat pendidikan 

relative rendah pertanyaan yang diajukan menggunakan bahasa 

yang mudah ditangkap dan dipahami. 
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3) Menentukan dan menemui narasumber 

 Untuk melakukan teknik wawancara, penulis mencari tokoh-

tokoh yang berkompetensi di gedung PKK kota Semarang. Untuk 

langkah awal penulis mencari keterangan berupa data dan 

informasi dari gedung PKK  kota semarang mengenai tokoh-tokoh 

yang dapat penulis jadikan informan. Tokoh tersebut antara lain 

para pegawai gedung PKK kota semarang, tokoh masyarakat yang 

pada saat itu mengikuti kegiatan PKK di Semarang tahun 1972-

1998. 

4) Pelaksanaan wawancara 

 Pelaksanaan wawancara dengan mendatangi kantor PKK Kota 

Semarang maupun rumah para pelaku sejarahuntuk menanyakan 

informan yang tepat mengenai PKK dalam aktivitasnya pada 

Gerakan PKK tahun 1972-1998 di Kota Semarang. Pelaksanaan 

wawancara ini akan lebih luwes apabila dilakukan di rumah pelaku 

sejarah, antara sipelaku dengan penulis, karena narasumber bisa 

dengan bebas mengeluarkan pemikirannya pada saat itu. 

2. Kritik sumber 

Tahap ini merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan data yang 

tingkat kebenaranya atau kredibilitasnya paling tinggi dengan melalui 

seleksi data yang telah berkumpul. Kritik sumber ditempuh dengan 

melakukan kritik ekstern dan interen. 
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a. Kritik Ekstern 

Kritik ekstern dilakukan terhadap data dengan menganalis 

kebenaran  sumber  atau hubungan dengan persoalan apakah sumber 

itu asli atau palsu masih lengkap atau tidak.  Pada kritik ekstern 

penulis melakukan  pengecekan terhadap data-data yang telah 

diperoleh berupa sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, artikel, 

majalah yang mengupas mengenai kondisi Kota Semarang, kondisi 

Perempuan dan Gerakan PKK. Untuk menguji kebenaran dari semua 

itu, penulis melakukan pengecekan seperti tanggal yang dicantumkan, 

logo yang ada (secara tidak langsung menunjukkan kronologi 

rekonstruksi kejadian, dari  gerakan PKK di Kota Semarang), serta 

melihat dari warna kertas yang biasanya sudah agak menguning. 

b. Kritik Intern 

Kritik intern bertujuan untuk mengungkapkan keterpercayaan isi 

sumber yang dipergunakan. Kritik interen dilakukan terhadap 

informasi atau sumber  dengan menganalisa kebenarannya untuk 

memperoleh jawaban apakah relevan dengan penelitian yang 

dimaksud. Cara melakukan kritik intern dalam penelitian adalah 

dengan membandingkan isi atau informasi yang terdapat pada sumber 

primer. Hal ini dilakukan dengan melihat sumber primer melalui 

koran sejaman mengenai gerakan PKK yang ada di Kota Semarang. 

Pada koran sejaman,  yang perlu diperhatikan adalah tanggal dan 

tahun terbit dari koran tersebut, sesuai dengan masa terjadinya 
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peristiwa perubahan ini.  Kondisi koran disesuaikan dengan tahun 

yang diteliti adalah 1972-1998, maka kertasnya juga terlihat lusuh. 

Melalui tahap seperti di atas, kurang lebih kritik intern seperti itulah 

yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini juga bisa 

dilakukan dengan membandingkan sumber primer seperti dokumen 

dengan hasil wawancara dengan pelaku sejarah. Jika terdapat 

perbedaan, maka yang lebih kuat kedudukannya adalah dokumen, 

karena ingatan seseorang dapat memudar. Selain itu, melalui kritik 

intern penulis berusaha menyelidiki keakuratan sumber dari segi isi 

atau muatan sumber dilihat dari sifat sesuai tidaknya informasi yang 

dimiliki sumber dengan persoalan yang akan dibahas, baik itu 

menyangkut kebenaran isi, gaya bahasa, ataupun ide yang dikandung 

sumber.  Misalnya, melihat notulen laporan kegiatan yang dilakukan 

oleh TP PKK Kota Semarang. Dari segi isi ternyata nama-namanya 

sesuai.  Dilihat dari tanggal,  tahun, pihak yang dituju, stempel, serta 

tanda tangan yang tertera, cukup untuk membuktikan bahwa laporan 

gerakan PKK tersebut valid dan dapat menjadi bukti tertulis atas 

kondisi pada masa itu. Oleh karena itu, dua sumber tersebut dapat 

digunakan dalam penulisan ini. 

3. Interpretasi  

Interpretasi  adalah proses menyusun, merangkai antara satu fakta 

sejarah dengan fakta sejarah lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang 

dapat dimengerti dan bermakna. Interpretasi merupakan usaha untuk 
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menafsirkan sumber.  Dalam tahap ini peneliti melakukan analisa dan 

pengembangan teori berdasarkan tabel dan data statistik. Hasil kesimpulan 

dari pembacaan tabel dan penghitungan data statistik itu digunakan untuk 

mendukung  analisis dan hipotesa penelitian.     

 Peneliti menggunakan teori feminis, dalam menganalisis data-data 

serta langkah nyata PKK dalam menggerakan masyarakat khusunya 

perempuan, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya di Kota 

Semarang tahun 1972-1998. Hal ini karena teori tersebut merupakan 

bentuk yang paling tepat dengan langkah yang telah dijalankan oleh PKK 

Kota Semarang tahun 1972-1998.  Data primer tersebut adalah fakta yang 

dapat dimasukkan dalam proses interpretasi, tetapi harus dipilih mana 

fakta yang relevan dengan gambaran cerita yang hendak disusun. Dalam 

menginterpretasikan penelitian berbentuk karangan sejarah ilmiah maupun 

sejarah kritis, perlu diperhatikan susunan karangan yang logis menurut 

urutan yang kronologis dan tema yang jelas dan mudah dimengerti 

(Gottschalk,1975:131). 

 

4. Historiografi  

Historiografi merupakan bagian terakhir dari metode sejarah. Apabila 

sejarawan sudah membangun ide-ide tentang hubungan satu fakta dengan 

fakta lain melalui kegiatan interpretasi maka langkah akhir dari penelitian 

adalah penulisan atau penyusunan cerita sejarah yang memerlukan 

kemampuan-kemampuan tertentu untuk menjaga standar mutu cerita 
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sejarah yaitu dengan prinsip realisasi (cara membuat urutan peristiwa), 

prinsip kronologi (urutan-urutan waktu), prinsip kausalitas (hubungan 

sebab-akibat) dan keterampilan imajinasi (kemampuan untuk 

menghubung-hubungkan  peristiwa dari yang terpisah-pisah menjadi suatu 

rangkaian yang masuk akal dengan bantuan pengalaman. Oleh karena itu, 

dari proses inilah dapat tercipta sebuah penulisan mengenai peranan PKK 

dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi perempuan di Kota 

Semarang tahun 1972-1998. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian berjudul “Peranan PKK danPengaruhnya terhadap 

kondisi sosial-ekonomi perempuan di kota semarang tahun 1972-1998”  

terbagi dalam tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

Bagian awal berisi halaman judul, abstrak, lembar persetujuan 

pengesahan keleulusan,  pernyataan, moto dan persembahan, prakata, daftar 

isi, daftar tabel, daftar tabel gambar dan lampiran. 

Bagian isi terdiri dari lima bab yaitu bab I, bab II, bab III, bab IV, dan 

bab V. Untuk memberikan gambaran jelas, singkat, dan lengkap isi penulisan, 

skripsi ini ada lima bab yaitu: 

BAB I    :  Pada bab ini menjelaskan tentang : latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, landasan teoritis, metode 

penelitian, sistematika penulisan skripsi. 



 

 

 

 

25 

BAB II:  Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kota 

Semarang, meliputi: gambaran geografis, demografi, sosial 

budaya, ekonomi dan akar pertumbuhan gerakan perempuan. 

BAB III:           Pada bab ini menerangkan tentang sejarah gerakan PKK, 

meliputi : Dinamika Gerakan Perempuan masa orde baru, 

Sejarah PKK, Tokoh Pencetus gerakan PKK dan 

Perkembangan Gerakan PKK. 

BAB IV:  Pada bab ini dijelaskan  peranan PKK, terhadap masyarakat 

kota semarang tahun 1972-1998, meliputi: Gerakan PKK dan 

peranan PKK terhadap masyarakat Kota Semarang tahun 

1972-1998. 

BAB V: Pada bab ini menjelaskan tentang bagaiman pengaruh PKK 

terhadap kondisi sosial-ekonomi perempuan di kota 

Semarang tahun 1972-1998, meliputi bidang sosial, 

pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

     BAB VI    :  Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab 

sebelumnya 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG DAN 

 AKAR PERTUMBUHAN GERAKAN PEREMPUAN 

 

A. Keadaan Wilayah 

1. Keadaan Geografi 

Kota Semarang, merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, 

terletak di pantai Utara Jawa Tengah, tepatnya pada garis 6º,50’- 7º,10’ 

Lintang Selatan dan 110º, 35’ Bujur Timur. Luas wilayah mencapai 

37.366.838 Ha atau 373,70 Km2.  Kota Semarang memiliki batas-batas 

wilayah administrasi sebagai berikut: 

- Sebelah Utara     : Laut Jawa 

- Sebelah Selatan   : Kabupaten Semarang 

- Sebelah Timur    : Kabupaten Demak 

- Sebelah Barat      : Kabupaten Kendal 

Letak geografi Kota Semarang yang strategis karena berada pada 

pelintasan jalur jalan Utara Pulau Jawa yang menghubungkan Kota 

Surabaya dan Jakarta, menjadikan Kota Semarang sebagai koridor 

pembangunan dan menjadi salah satu pintu gerbang Jawa Tengah. Kota 

Semarang terbagi menjadi dua yaitu daerah dataran rendah (Kota Bawah) 

dan daerah perbukitan (Kota Atas). Kota bawah lebih cepat berkembang 

menjadi pusat perdagangan, jasa, pemerintahan dan pendidikan. Sementara 

Kota atas agak terlambat mengingat kondisi wilayah penuh dengan 

perbukitan, lebih banyak dimanfaatkan untuk perkebunan, persawahan dan 

hutan. 



 

 

 

 

27 

Pada tahun 1976 Kota Semarang mengalami Pemekaran wilayah, hal 

ini dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi dan efektifitas 

masyarakat, maupun proses pemerintahan yang lebih bisa menjangkau 

pelayanan masyarakat secara luas dan merata. Pemekaran sampai empat 

kecamatan, yang semula hanya lima kecamatan.  

Adanya perkembangan dan perluasan wilayah Kota Semarang maka  

pertumbuhan kawasan sangat diperhatikan terutama pada pusat-pusat 

industri, perdagangan, jasa, pendidikan, pemukiman dan keamanan mulai 

diatur  dalam lokasi-lokasi yang tepat dan strategis. Dari yang semula 

hanya sembilan kecamatan, bertambah menjadi enam belas kecamatan,  

 Wilayah Kota Semarang dalam perkembangannya, seperti dialami 

berbagai wilayah-wilayah kota lain, dipengaruhi oleh dua aspek, yaitu 

aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal merupakan faktor-faktor 

yang berasal dari dalam, pertumbuhan alami penduduk dan adanya 

beberapa jenis kegiatan wilayah kota, misalnya: perkembangan wilayah 

yang memicu munculnya  berbagai kegiatan lain dan akhirnya akan 

memicu perkembangan wilayah kota itu sendiri.   

 Aspek eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar, 

yaitu pertambahan penduduk akibat adanya “daya tarik” kota, adanya 

sektor basis pada sektor industri, perdagangan dan pendidikan, yang 

mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas wilayah kota pada 

akhirnya menyebabkan pesatnya perkembangan wilayah kota. 
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2. Keadaan Demografi 

Keadaan penduduk Kota Semarang berkembang sesuai dengan 

kedudukan Kota Semarang sebagai pusat kegiatan perekonomian dan 

perdagangan serta sebagai ibukota  Provinsi Jawa Tengah.  Kedudukanya 

yang strategis sebagai pusat perdagangan dan jalur lalu-lintas Jakarta-

Surabaya dan sebagai kota pelabuhan untuk barang-barang yang keluar 

dan masuk dari atau ke Jawa Tengah,  telah mempengaruhi pertambahan 

penduduk Kota Semarang secara sangat berarti ( Hartono, 1984: 12).  

Jumlah  penduduk  Kota Semarang menurut Hasil Sensus Penduduk 

oleh BPS sampai dengan akhir  Desember tahun 1995 sebesar : 1.229.125 

jiwa, terdiri dari 610.459 jiwa penduduk laki-laki dan 618.666 jiwa 

penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kota Semarang dalam 

kurun waktu lima tahun begitu pesat. Hal ini disebabkan Kota Semarang 

merupakan  Kota perdagangan, jasa, industri dan pendidikan. Sehingga 

mempunyai  daya tarik sendiri bagi penduduk dari daerah atau Kota 

lainya. 

TABEL I. Jumlah penduduk Kota Semarang 1985-1995 

Tahun Jumlah Penduduk Kota Semarang 

Laki – laki Perempuan 

1985 539.778 556.493 

1990 565.281 576.714 

1995 610.778 618.666 

Sumber:Statistik Kotamadya Semarang 1985,1990,1995 

 

  Potensi  jumlah penduduk yang besar dipengaruhi oleh tingkat 

pertumbuhan penduduk yang dimiliki.  Bila jumlah penduduk yang besar 
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sedangkan tingkat pertumbuhannya tinggi,  maka beban untuk 

mencukupi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, 

kesehatan dan sebagainya menjadi sangat berat. Jumlah penduduk 

perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. 

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu enam tahun (1993-1998) 

cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah 

penduduk,  pada tahun 1998 tercatat sebesar 3.408 jiwa per Km persegi. 

  Mayoritas penduduk Semarang adalah pribumi suku Jawa, 

sedangkan yang lain adalah pendatang, terdiri dari orang luar Jawa, etnis 

tionghoa, dan sebagian keturunan Arab. Pertumbuhan penduduk 

berpengaruh terhadap penduduk usia kerja dan juga berpengaruh 

terhadap pertumbuhan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) merupakan rasio antara angkatan kerja dengan penduduk 

usia kerja.  Sedangkan angkatan kerja mencakup mereka yang bekerja 

dan mencari pekerjaan. Tiga sektor yang dominan yang masih menjadi 

gantungan hidup tenaga kerja di Kota Semarang,  adalah sektor jasa-jasa, 

perdagangan dan industri. 
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3. Keadaan Sosial Budaya 

 Berdasarkan  sejarahnya, Kota Semarang merupakan salah satu 

pusat penyiaran agam islam yang pada saat itu menjadi bagian dari 

kerajaan Demak. Sebagai salah satu pusat penyebaran agama islam 

tidaklah mengherankan banyak orang yang datang ke wilayah ini, 

sehingga penduduk Kota Semarang merupakan masyarakat yang sangat 

heterogen. Di tengah-tengah hiruk pikuk perniagaan antarbangsa dan 

suasana penjajahan Belanda, agama islam tetap berkembang sehingga 

kebudayaan yang bernuansa islampun tak lepas dari perkembangannya. 

Salah satu tradisi Kota Semarang adalah “ Dugderan “ yang masih tetap 

dipertahankan hingga sekarang. Pada masa lalu yaitu ketika masa 

pemerintahan Kanjeng Bupati RMTA Purbaningrat tahun 1891, untuk 

menandai datangnya bulan suci Ramadhan maka diselenggarakan 

upacara sederhana dengan membunyikan suara Bedug dan dentuman 

suara meriam, sehingga jadilah istilah Dugderan. 

Acara tersebut dimeriahkan pula dengan permainan anak-anak yang 

biasa disebut Warak Ngendog, tradisi semacam ini masih dipertahankan 

hingga sekarang dan menjadi ciri khas budaya Kota Semarang menjelang 

datangnya bulan puasa bagi umat Islam. Kemudian acara tradisi 

Dugderan dan Warak Ngendog dalam penyelenggaraanya mendapat 

perhatian dari pemerintah Kota Semarang dan telah menjadi salah satu 

aset wisata.  Seiring dengan perkembangan agama, di Kota Semarang 

mulai muncul berbagai tempat ibadah selain masjid juga terdapat gereja 
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dan kelenteng. Berkembangnya saranan ibadah di Kota Semarang 

sebagai akibat dari masuknya para pendatang dari berbagai daerah yang 

membaur bersama penduduk pribumu serta membawa agama dan buda 

mereka masing-masing. 

Kota Semarang dalam perkembangannya telah berkembang sebagai 

kota transformasi budaya, baik yang bersifat religi, tradisi, teknologi 

maupun aspirasi yang kesemuanya itu merupakan salah satu daya 

penggerak yang cukup besar nilainya dalam memberikan nuansa, serta 

dapat memperkaya kebudayaan kepribadian dan kebanggan daerah. 

4. Keadaan  Ekonomi 

Sejak dahulu Kota Semarang telah menempati kedudukan sebagai 

pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi bagi daerah-daerah pedalaman 

dari provinsi Jawa Tengah. Pada masa Hindia Belanda, telah terlihat 

dengan jelas peranan kota Semarang sebagai kota pelabuhan yang sangat 

penting untuk menyalurkan hasil-hasil perkebunan dari daerah-daerah 

pedalaman provinsi Jawa Tengah ( Hartono,1984:21). 

Setelah kemerdekaan, kedudukan Kota Semarang sebagai pusat 

perdagangan dan kegiatan perekonomian dari provinsi Jawa Tengah tetap 

tidak berubah. Hal ini disebabkan karena Kota Semarang memiliki 

fasilitas dan sarana yang lebih lengkap, sehingga bisa dikatakan bahwa 

kegiatan eksport-import di Jawa Tengah 75% adalah melalui pelabuhan 

di Semarang.  
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 Perkembangan perekonomian Kota Semarang ditunjang oleh 

beberapa sektor diantaranya sektor pertanian, seperti tanaman bahan 

makanan yaitu padi,  jagung,  sayur-sayuran dan buah-buahan.  

Kemudian sektor pertenakan yang mencakup baik ternak besar maupun 

ternak kecil. Sektor kehutanan mencakup kegiatan seperti penebangan 

dan pengambilan hasil hutan. Perekonomian di Kota Semarang juga 

ditunjang oleh sektor perikanan (Profil Kota Semarang, 1995). 

 Perkembangan ekonomi Kota Semarang selain didukung oleh 

sektor-sektor yang telah di uraikan di atas masih ada sektor yang cukup 

besar dalam memberikan kontribusinya yakni sektor perdagangan, hotel, 

dan restoran. Juga sektor industri pengolahan serta sektor di bidang jasa. 

Selain itu ditunjang pula oleh berbagai infrastruktur seperti, transportasi, 

baik darat, laut, maupun udara. Posisi Kota semarang yang berada di 

tengah-tengah antara pusat ekonomi nasional yaitu Jakarta dan Surabaya 

telah menjadikan Kota Semarang semakin berkembang ke arah yang 

lebih maju. Dibuktikan dengan adanya  beberapa industri dari berbagai 

macam  jenis seperti industri rokok perau layar, industri Jamu cap 

Nyonya Meneer, industri tekstil pakaian jadi dan kulit, dan lain 

sebagainya.    

 Penduduk Kota Semarang sangat heterogen, hal ini disebabkan 

karenan dalam sejarahnya Kota Semarang tumbuh dan berkembang 

sebagai kota perdagangan dan pemerintahan. Seiring dengan laju 

perkembangan dan pertumbuhan penduduknya, untuk sektor tenaga kerja 
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serta perlindungan tenaga kerja pemerintah setempat memprioritaskan 

penciptaan, perluasan dan pemerataan kesempatan kerja serta 

perlindungan tenaga kerjanya itu sendiri. Sehubungan dengan itu dilihat 

mata pencaharian penduduknya, yang terbesar adalah mereka yang 

bekerja di bidang jasa. Kemudian di sektor industri, TNI/POLRI dan 

pedagang. Sisanya sebagai petani, buruh tani, nelayan, pengusaha, dan 

pensiunan (Selayang Pandang Kota Semarang,1990 : 101). 

 Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin tidak hanya terdapat 

dalam masyarakat primitif, tetapi juga dalam masyarakat yang sudah 

maju, baik dalam masyarakat agraris maupun industri. Dalam berbagai 

lapisan masyarakat, kedudukan perempuan tersisih di sektor domestik 

yang menyangkut tugas kerumahtanggaan. Pekerjaan di wilayah 

domestik dipandang lebih rendah daripada pekerjaan di wilayah publik 

karena tidak menghasilkan keuntungan materi. Penduduk yang datang 

sebanyak 38.910 jiwa dan penduduk yang pergi sebanyak 29.107 jiwa. 

 Kota yang berperan sebagai kota perdagangan, ditambah dengan 

pesatnya jumlah penduduk menumbuhkan pusat-pusat perbelanjaan, 

pasar-pasar, dan toko-toko yang mutlak dibutuhkan. Pemerintah hanya 

terbatas pada penyediaan tanah atau tempat serta memberi fasilitas-

fasilitas dalam hubungannya. Pertumbuhan penduduk tiap tahun akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan angkatan kerja.(Risdha:2009) 
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TABEL II :Mata Pencaharian Penduduk Kota Semarang tahun 1995 

No Tahun Petani Nelayan Pengusaha Buruh Pedagang PNS Jasa 

1. 1995 29.966 2.861 17.761 169.212 70.468 89.56

0 

263.

172 

2. 1990 32.957 1.815 10.389 143.434 43.941 83.23
3 

145.
839 

3. 1985 30.910 31.399 5.087 90.744 38.264 82.32

6 

106.

114 

Sumber : Kantor Statistik Kotamadya Semarang 1985,1990,1995 

Peranan wanita dalam bidang ketenagakerjaan ditunjukkan 

oleh tingkat partisipasi angkatan kerja wanita yang terus 

meningkat, dari 32,7 persen pada tahun 1980 menjadi 38,8 persen 

pada tahun 1990. Bahkan, dalam kurun waktu 1980-1990, laju 

pertumbuhan angkatan kerja wanita, adalah 4,4 persen atau lebih 

cepat dari laju pertumbuhan angkatan kerja laki-laki, yaitu 3,1 

persen (BPS Kota Semarang).     

 Semarang di kenal sebagai gudangnya pabrik jamu, di antaranya 

PT Jamu Nyonya Menner, PT Jamu Jago, dan lain sebagainya.80%-

90% tenaga kerjanya di pabrik jamu tersebut adalah wanita. Partisipasi 

wanita adalah disektor industri, karena paling banyak menyerap 

tenaga kerja wanita (Chusnul dkk, 2004) . 

B. Akar Kemunculan Gerakan Perempuan di Kota Semarang 

Pada tahun 1954 lahirlah gerakan perempuan yang monumental 

dalam sejarah Indonesia, yaitu Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), 

sebagai perubahan nama (Garwis) yang didirikan tahun 1950. Gerwani 

memiliki peran yang cukup berarti dengan mengangkat isu-isu 
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kontroversial pada masanya itu. Seperti isu hak pilih dan isu poligami. 

Kekritisan para wanita terhadap ketidakadilan dan penindasan kaumnya 

merupakan sesuatu yang bisa menjadi inspirasi dan semangat bagi 

gerakan wanita selanjutnya. Terdapat beberapa hal penting yang 

berpengaruh pada para wanita dalam organisasi Gerwani sehingga 

menjadi kritis dan terkesan radikal, antara lain karena adanya kawin 

paksa, perceraian sepihak, larangan bersekolah, dan penghinaan-

penghinaan lain yang sangat menyudutkan kaum wanita. Hal-hal itu 

merupakan bagian dari praktik sistem budaya warisan feodal yang 

masih sangat melekat pada masyarakat Indonesia pada saat itu (Risdha, 

2009: 105) 

Gerwani memilih Semarang sebagai basis karena secara historis 

merupakan “Kota Merah”, kota kelahiran partai yang berideologi 

komunis yaitu PKI. Banyak anggota Gerwani yang juga merupakan 

anggota PKI karena hanya partai inilah yang dilihat bersungguh-

sungguh dalam melawan penindasan terhadap rakyat. Aktivitas 

Gerwani di kota Semarang sesuai dengan hal-hal yang tercantum dalam 

Program-Program Kerja Gerwani. Gerwani di Kota Semarang turut 

memberi dukungan dalam usaha menuntut penghapusan diskriminasi 

bagi kaum wanita dan dilaksanakannya Undang-Undang No. 68 tahun 

1959 tentang persetujuan Konvensi Hak-hak Politik bagi Wanita. 

Dengan ini diharapkan adanya pengembalian hak-hak wanita, tidak 

hanya sebagai pendamping suami dan konco wingking laki-laki. Wanita 
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adalah penyangga negara, jika wanita hancur maka hancur pula negara ( 

Risdha, 2009: 106-107) 

 Organisasi perempuan di masa Orde Baru memandang peran 

perempuan sebagai istri dan ibu. Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi 

adalah istri pendamping suami dalam wujud organisasi yang 

mendampingi kedinasan suami. Persatuan Wanita Republik Indonesia 

(Perwari) merumuskan peranan dirinya serupa namun dalam wujud 

organisasi yang lebih otonom. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia 

(IWAPI) merumuskan peranannya sebagai ibu yang berperan ganda, 

mencari nafkah sekaligus mengurus rumah tangga. Organisasi ini 

memusatkan diri pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang 

menitikberatkan kesejahteraan sosial. Organisasi-organisasi ini 

biasanya dijalankan oleh perempuan kelas menengah dan diatas yang 

ingin meringankan penderitaan yang di alami perempuan miskin 

melalui pelatihan ketrampilan dan sumbangan-sumbangan amal (Liza, 

2004:426).       

 Organisasi perempuan dibangun untuk mensejahterakan kaum 

perempuan, agar tidak kembali diposisikan sebagai warga negara kelas 

dua. Perempuan diberi arahan supaya kodratnya sebagai ibu rumah 

tangga tidak hanya melakukan pekerjaan domestik seputar dapur, 

beranak-pinak, dan mengasuh. Dekonstruksi ideologi merupakan  salah 

satu cara melawan  supaya perempuan tidak selalu direndahkan. 

Dekonstruksi berarti mempertanyakan kembali segala sesuatu yang 
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menyangkut nasib perempuan di mana saja, pada tingkat dan dalam 

bentuk apa saja. Bisa juga melakukan pendidikan yang bersifat kritis 

atau kegiatan apa saja yang akan membantu perempuan memahami 

pengalamannya dan menolak ideologi yang dipaksakan. Persoalan 

ketidakadilan gender merupakan persoalan sistem dan struktur 

ketidakadilan masyarakat (Analisis Gender &Tranformasi Sosial, 

:1996).   

 Kota semarang itu sendiri terdapat banyak organisasi wanita baik 

yang di naungi oleh Pemerintah seperti Dharma Wanita dan PKK. Di 

naungi pemerintah dengan kata lain, semua proses kegiatanya berada 

dibawah pengawasan pemerintah. Seperti Dharma Wanita, Dharma 

Wanita berdiri pada tahun 1974, organisasi istri pegawai negeri sipil ini 

pada waktu itu didirikan oleh Ibu Tien Soeharto. Namun pergolakan 

politik yang terjadi di dalam negeri, dan dengan keinginan untuk 

menjadi organisasi yang mandiri dan demokratis, organisasi ini berubah 

menjadi Dharma Wanita Persatuan pada tahun 1998. Dharma Wanita 

Persatuan mempunyai visi menjadi organisasi istri pegawai negeri yang 

kukuh, bersatu, dan mandiri. Misi organisasi ini adalah 

menyejahterakan anggota melalui bidang pendidikan, ekonomi, dan 

sosial budaya secara demokratis. Adapun yang tidak di naungi oleh 

pemerintah secara langsung, di antaranya  organisasi Aisyiyah dan 

Muslimat NU.  
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 Muhammadiyah di Semarang diperkirakan telah resmi berdiri sejak 

tahun 1926. Sebelum  Muhammadiyah cabang Semarang  secara resmi 

berdiri, kegiatan Muhamamdiyah berlangsung dikampung Petrus dan 

kampung Mijen. Di antara keberhasilan Muhammadiyah adalah 

kepeloporanyya dalam mendorong lahirnya gerakan perempuan di 

sektor publik adalah Aisyah. Aisyah di Semarang diperkirakan berdiri 

bersamaan dengan berdirinya cabang Muhammadiyah pada tahun 1926. 

Keberadaan Aisyah memperlihatkan kepedulian Muhammadiyah 

terhadap kaum wanita (Sokheh, 2010 :172-176). 

Organisasi Aisyiyah dalam amal usahanya untuk mengangkat 

derajat kaum perempuan mendirikan Panti Asuhan Putri Aisyiyah. 

Panti asuhan tersebut berdiri pada tanggal 11 oktober 1978 bertempat 

di Jl.Srikandi Blok X No.61 Indrapasta Semarang. Panti asuhan ini 

bertujuan menampung anak-anak yang kurang mampu dan 

membinanya agar menjadi manusia yang berdaya guna dengan bekal 

agama. Dalam hal pendidikan contohnya panti asuhan 

menyelenggarakan pendidikan formal dan pendidikan non formal 

(Ida,2005: 43-44).   

Muslimat NU pun mereka tergerak untuk meningkatkan derajat 

kaum perempuan. Tujuan perjuangan organisasi ini adalah 

melaksanakan program NU di kalangan perempuan, membawa 

perempuan Islam ke arah kesadaran beragama, berbangsa dan 
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bernegara, serta sadar akan hak dan kewajibanya menurut hukum 

(Sulastri, :335-336).   

Pemerintah Indonesia juga membentuk organisasi perempuan 

yang digunakan untuk mensejahterakan perempuan. khususnya untuk 

ikut membantu perekonomian keluarga yaitu Dharma Wanita dan 

PKK. 

Dharma Wanita merupakan organisasi wanita yang jumlah 

anggotanya  paling besar di Semarang karena menghimpun semua istri 

pegawai. Organisasi ini lebih memfokuskan kegiatan untuk 

meningkatkan keterampilan wanita sebagai istri, meskipun ada juga 

program untuk meningkatkan peran wanita di luar rumah.Alasan 

pembentukan organisasi istri pegawai negri adalah bahwa salah satu 

kewajiban istri yakni mendukung perjuangan para suami dan 

menyukseskan pembangunan.    

 Salah satu organisasi atau gerakan perempuan di Kota Semarang 

yang usahanya membuat kesetaraan antara perempuan dan laki-laki 

sejajar ialah PKK. Gerakan PKK beroperasi di bawah naungan Mentri 

Dalam Negri dan dipimpin oleh istri Kepala Daerah disetiap tingkat 

Pemerintahan. Pola kepemimpinan tersebut memberi kewenangan 

kepada setiap istri kepala daerah di tingkat Propinsi, 

Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan/desa, RW dan RT, 

untuk memimpin gerakan ini di daerahnya, serta memilih beberapa dari 

10 Program Pokok PKK yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya.  
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Anggota PKK adalah siapa saja yang mau bekerja sukarela, tidak harus 

dari kalangan pemerintah.  Kaitan yang erat dengan struktur pemerintah 

memudahkan akses untuk menjangkau seluruh pelosok Indonesia.  

(Sulastri, :195).        

 PKK merupakan suatu wadah yang digunakan untuk membantu 

pemerintah dalam melaksanakan program peningkatan status 

perempuan-perempuan miskin di kota maupun di desa. Gerakan ini 

melaksanakan program yang sudah ditentukan oleh pemerintah, 

maupun instasi lain, misalnya, menggerakan Pos Pelayanan Terpadu 

(Posyandu) .   

 Pendidikan Peranan Wanita (Perta), merupakan suatu organisasi di 

Kota Semarang yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat, 

khusunya perempuan.  Perta tersebut membahas tentang, Kewanitaan, 

baik dalam hal mengatur Rumah Tangga seperti halnya mengajarkan 

kepada perempuan tentang peran serta istri buat suaminya maupun 

peran ibu untuk mendidik anak-anaknya.  
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BAB III 

   SEJARAH GERAKAN PKK KOTA SEMARANG 

 

 

A. Dinamika Pertumbuhan Gerakan Perempuan Masa Orde Baru 

Orde Baru merupakan era kepemerintahan yang menggantikan 

Orde Lama yang mana dipimpin oleh Soeharto. Orde Baru tersebut 

berkuasa selama 33 tahun dari tahun 1965-1998. Orde Baru ini 

berkuasa sangat lama karena mampu memelihara stabilitas politik. 

Dalam Orde Baru ini masyarakat tidak diberikan peran yang 

signifikan, bahkan peran-peran tersebut lebih didominasi oleh negara 

dan birokrasi-birokrasi yang mana dibawahi oleh rezim Soeharto. 

Kelompok-kelompok di luar birokrasi tidak mempunyai pengaruh 

dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional. Hal tersebut 

membuat kebijakan nasional dibuat dalam lingkaran kecil elit yang 

berpengaruh (Winarno, 2007). 

Budaya korupsi dan nepotisme tidak jauh dari pelaksanaan sistem 

politik pada era Orde Baru. Sehingga membuat rakyat Indonesia tidak 

dapat dengan mudah untuk mencalonkan dirinya sebagai pemangku 

jabatan politik. Pemerintahannya juga dirasa tidak sempurna karena 

tanpa adanya kontrol dari parlemen. Masa orde Baru yang masih 

memegang kuat pemerintahan yang bersifat tertutup membuat 

kebijakan yang telah dibuat hanya sekedar untuk menguntungkan 

pihak Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya (Winarno, 2007). 
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Buruknya pemerintahan pada masa Orde Baru membuat wanita 

yang sering terdiskriminasi menciptakan perubahan. Perempuan-

perempuan kemudian membentuk organisasi-organisasi yang 

diharapkan dapat mensaranai hak-hak mereka. Karena mereka juga 

menginginkan pergantian bentuk pemerintahan yang lebih demokratis 

yang mana salah satunya dengan melindungi hak-hak manusia. 

Meskipun demikian, hasilnya kurang maksimal karena masih adanya 

kontrol dari rezim Soeharto (Winarno,2007). 

Organisasi-organisasi wanita sudah mulai muncul pada era Orde 

Baru. Organisasi wanita dalam hal ini mempunyai sikap dan peran 

politik menolak kooperasi Orde Baru. Selain itu organisasi wanita juga 

membela dan membawa suara wanita yang terepresi Orde Baru. 

Organisasi-organisasi wanita yang bermunculan tersebut mengangkat 

derajat kaum wanita yang sering termarginalkan. Keberadaan kaum 

wanita menjadi lebih diperhitungkan (Sunarto, 2002). 

Awalnya organisasi-organisasi tersebut dimaksutkan untuk 

mendukung Golkar di masa Orde Baru, dan dibuat sistem “ibuisme” 

oleh negara dalam memperlakukan perempuan Indonesia, dan 

perempuan pada masa Orde Baru juga cenderung dipilih untuk 

menempati posisi penting dalam politik Indonesia beradasarkan 

struktur ikatan sosial atau kedekatan dengan pemimpin Golkar 

sehingga cenderung mengakibatkan kurang terbukanya ruang 
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partisipasi tersebut secara luas bagi perempuan. Dari situlah terlihat 

peran wanita yang didiskriminasikan. Sehingga kemudian 

bermunculan lagi oraganisasi-organisasi perempuan seperti PKK, 

Panca Dharma Wanita, dan lain sebagainya.Akan tetapi, Dharma 

Wanita yang merupakan organisasi wanita tujuan utamanya bukanlah 

mempromosikan hak-hak wanita atau mengadvokasi isu-isu feminis. 

Dharma Wanita masih digunakan untuk mengimplementasikan 

program-program PKK yang mana agennya masih didominasi oleh 

pegawai pria. Hal inilah yang menjadi kendala  peran wanita masih 

sering termarginalkan (Suranto, 1998). 

B. Sejarah Lahirnya Gerakan PKK 

PKK merupakan gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh 

dari kalangan perempuan sendiri. Gerakan ini bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan keluarga dengan memberi berbagai penyuluhan 

kesehatan, pendidikan, sanitasi dan nutrisi untuk meningkatkan standar 

kehidupan. Sasaran PKK adalah keluarga melalui perempuan yang 

dipandang sebagai kunci dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga 

yang perlu dikembangkan kepribadian dan kemampuanya. Istilah PKK 

digunakan pertama kali dalam seminar Home Economics di Bogor 

pada tanggal 9-14 September 1957. Seminar ini diadakan atas inisiatif 

dr. Poerwo Soedarmo sebagai pejabat Kementrian Kesehatan. Peserta 

seminar diajak untuk meningkatkan pengetahuan perempuan tentang 

kesehatan, nutrisi dan sebagainya (Sulastri,1996:412) 
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 Peserta seminar terdiri atas wakil berbagai instansi pemerintah, 

organisasi perempuan dan organisasi kemasyarakatan lainnya seperti : 

Kementrian PP & K (Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan), 

Kementrian Pertanian, Kementrian Penerangan, Kementrian Sosial, 

Kementrian Perburuhan , Kementrian Dalam Negeri, Angkatan Darat, 

Laut dan Udara. Seminar tersebut juga dihadiri tiga orang tenaga ahli 

dari Food and Agricultural Organization (FAO).  Seminar tersebut 

melahirkan konsep Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang 

pada pokoknya meliputi 10 segi kehidupan yang diputuskan sebagai 

mata ajaran di sekolah maupun lembaga pendidikan luar sekolah ( non 

formal ). Kesepuluh segi kehidupan keluarga meliputi hubungan antar 

keluarga, bimbingan anak, makanan, pakaian, perumahan, kesehatan 

keluarga, keuangan, tata laksana rumah tangga, keamanan lahir batin 

dan perencanaan sehat.  

  Gerakan PKK dikembangkan atas prakarsa Ny. Isriati Moenadi, 

istri gubernur Jawa Tengah pada akhir dekade tahun 1960-an. Beliau 

terinspirasi dari penduduk Wonosobo dan Demak yang pada saat itu 

menderita kelaparan dan tingkat kesehatan mereka sangat rendah. 

Situasi ini diperburuk lagi dengan banyaknya pengangguran karena 

lahan mereka tandus dan tidak produktif. Keputusasaan nampak pada 

penduduk yang sebagian buta huruf ( Tim Penggerak PKK pusat 

1993:13). 
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 Peranan wanita dalam pembangunan perlu ditingkatkan terutama 

dalam menangani berbagai maslah kehidupan sosial, ekonomi, budaya 

dan politik dan upaya dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga perlu 

semakin ditingkatkan, antara lain melalui kegiatan Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan 

masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan wanita sebagai 

penggeraknya. Dari situlah, akhirnya beliau mendirikan suatu gerakan 

yang akhirnya di beri nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK). 

 Dibawah pimpinan Ny.Isriati Moenadi, program PKK diterapkan 

di beberapa Kabupaten lainnya dengan bantuan pemerintah, termasuk 

di Kota Semarang itu sendiri. Perempuan sebagai penggerak utama 

dalam keluarga menjadi pusat perhatian program yang tidak hanya 

mengajarkan cara bercocok tanam dengan menekankan bimbingan 

teknis saja, tetapi juga mengajarkan pengetahuan tentang gizi, 

kesehatan dan sanitasi yang baik. Masyarakat berhasil diangkat dari 

kelesuan dan keputusasaan tersebut. Berbagai usaha untuk 

meningkatkan kualitas hidup bagi perempuan dan keluarganya 

menyebabkan gerakan PKK berkembang luas. 

  Supaya Gerakan PKK pelaksanaanya seragam di seluruh daerah, 

dikeluarkan Instruksi Gubernur No.23 tanggal 22 Agustus 1967 yang 

ditunjukan kepada seluruh pembantu Gubernur, Bupati dan 

Walikotamadya serta Jawatan Pendidikan Mayarakat di Jawa Tengah. 
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Setalah itu pada tanggal 27 September 1967 diadakan latihan kader 

yang pertama di Semarang. Pesertanya adalah para Istri Residen, 

Bupati, Walikota, Kepala Dinas dan Jawatan, Pengurus Dharma 

Pertiwi dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) tingkat propinsi. 

Mereka yang telah mengikuti latihan tersebut di harapkan menjadi 

tenaga penyuluh PKK. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga ini 

kemudian menjadi landasan bagi suksesnya program modernisasi desa 

di Jawa Tengah ( Tim Penggerak PKK pusat 1993). 

Berkembangnya pendidikan Kesejahteraan keluarga di Jawa 

Tengah pada umumnya dan Kota Semarang khususnya mendorong 

pemerintah untuk menyebarkannya ke berbagai propinsi di Indonesia 

dan mengganti istilahnya menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. 

Hal ini di wujudkan dengan surat kawat Menteri Dalam Negri 

Amirmacmud, kepada Gubernur Jawa Tengah dan tembusan kepada 

semua Gubernur di Indonesia tanggal 27 Desember 1972 yang 

berbunyi: “Berhubung masalah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

oleh Bapak Presiden telah dianjurkan untuk dilaksanakan di seluruh 

Indonesia, maka Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di daerah 

Jawa Tengah supaya di sesuaikan menjadi Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga”. Dengan di seragamkannya singkatan PKK menjadi 

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, maka tugasnya bertambah 

luas, tidak hanya mendidik tetapi juga membina. Program Pendidikan 

Kesejahteraan Keluarga yang semula merupakan program Pendidikan 
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Masyarakat (PENMAS) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

beralih menjadi program Pembinaan Kesejahteraan Masyarakat yang 

merupakan tugas Departemen Dalam Negeri.  Dalam Garis-Garis 

Besar Haluan Negara (1983) PKK disebut sebagai organisasi yang 

dapat mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan. PKK 

merupakan gerakan perempuan, namun secara nasional PKK berada di 

bawah pengawasan Mentri Dalam Negeri selaku Pembina PKK. 

 

C. Tokoh Pencetus Gerakan PKK 

Tokoh wanita yang mencetuskan adanya gerakan PKK yaitu 

Isriati binti Iskandar, beliau merupakan istri dari Bapak Moenadi yang 

menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 1966-1974. Isriati 

lahir di Tuban, Jawa Timur tanggal 7 November 1925, beliau wafat 

pada tanggal 25 Agustus 1976. Pendidikan yang ditempuhnya yakni,  

1. SD ( H.IS) : di Blora 

2. MULO : di Solo- Surabaya belum tamat karena pecah perang 

Jepang menyerbu Hindia Belanda, selanjutnya meneruskan sekolah ke 

Taman Dewasa Yogyakarta (Tamat) dan juga Sekolah Asisten 

Aphotheker di Jakarta. 

 Riwayat Pekerjaan, Isriati pernah bekerja sebgai Assisten 

Apotheker di C.B.Z (sekarang R.S Dr. Kariyadi) sampai akhir tahun 

1945 (pecah pertempuran5 hari Semarang).   
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 Ny, Isriati, pada tanggal 7 juni menerima staya lencana kebaktian 

sosial dari pemerintah RI. Upacara penyematan satya lencana 

dilakukan oleh Sekjen Departemen Sosial Ny. Rusiah Sardjono SH. 

Pemberian satya lencana didasarkan atas aktivitas sosial terutama 

dalam Pkk dengan sasaran keluarga.  Pada tanggal 20 desember 1973 

telah menerima piala dan piagam dari majelis ekonomi Indonesia, 

beliau merupakan satu-satunya wanita dari 11 orang yang terpilih 

sebagai manusia teladan tahun 1972. Dasar pemberian piagam Ny. 

Isriati telah berjasa membantu suami dalam memajukan kesejahteraan 

rakyat Jawa Tengah dan Semarang khususnya melalui Gerakan PKK 

(Arsip PKK Kota Semarang ) 

 

D. Perkembangan Gerakan PKK Kota Semarang 

 Kedudukan PKK di Kota Semarang berkantor di sekretariat  PKK 

JL. Dr.Sutomo no.19a Semarang Jawa Tengah, dari sinilah PKK 

melaksanakan kegiatanya.  Dalam rangka melaksanakan program 

kerjanya sehingga bisa langsung mengenai sasaran masyarakat paling 

bawah yaitu keluarga maka untuk mencapai sasaran tersebut di 

bentuklah Tim Penggerak  PKK di Tim Kecamatan di pimpin Istri 

Camat.  Kota Semarang sendiri pada saat itu terdapat lima kecamatan. 

Disamping itu juga PKK dilaksanakan ditingkat desa oleh Tim 

Penggerak PKK desa, dibawah kepemimpinan istri kepala desa. Tim 

Penggerak PKK inilah yang langsung bersentuhan dengan kelompok 
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masyarakat paling bawah yaitu keluarga yang menjadai sasaran utama 

dari kegiatan PKK dan di tingkat desa itu sendiri dilaksanakan secara 

meneluruh sampai ke tingkat RW dan RT.  

 Mengingat sasaran dari gerakan PKK adalah unit terkecil dalam 

masyarakat yang perlu ditingkatkan kepribadian maupun 

kemampuannya, maka untuk menangani hal tersebut telah 

dilaksanakan usaha pembinaan agar dapat menjangkau sasaran 

tersebut.  Namun mengingat situasi dan kondisi wilayah kotamadya 

Daerah Tingkat II Semarang sebagai ibukota Propinsi Dati I Jawa 

Tengah yang kompleks dari wilayah yang terdiri dari daerah perkotaan 

dan pedesaan. Selain itu, banyak penduduk yang heterogen baik 

tingkat pendidikan, ekonomi maupun suku bangsa di karenakan 

banyak penduduk yang datang ke Kotamadya Semarang. 

 PKK sendiri merupakan gerakan pembangunan masyarakat yang 

tumbuh dari kalangan perempuan sendiri. Gerakan ini bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memberi berbagai 

penyuluhan kesehatan, pendidikan, sanitasi dan nutrisi untuk 

meningkatkan standar kehidupan. Gerakan PKK dalam melaksanakan 

program kerjanya melalui perempuan yang dipandang sebagai kunci 

dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yang perlu dikembangkan 

kepribadian dan kemampuanya  (Sulastri,1996:412).   

 Tim Penggerak PKK dibantu oleh Pemerintah Kota Semarang 

dengan gencarnya mempromosikan gerakan PKK yang pada saat itu 
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masih asing di telinga masyarakat Semarang. Gerakan PKK 

berpedoman pada sepuluh program pokok yang diterapkan dalam 

kegiatanya. Sepuluh program PKK ini sudah mencakup aspek–aspek 

kehidupan di dalam masyarakat. Seluruh anggota PKK ikut dengan 

sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Sehingga ibu 

rumah tangga yang setiap dirumah hanya melakukan pekerjaan rumah, 

mengurus anak dan suami diberikan wadah dalam pengembangan 

dirinya. Tidak mengeherankan apabila dalam perkembanganya 

perempuan di Kota Semarang menerima baik maksud dan tujuan dari 

gerakan PKK tersebut, karena PKK merupakan salah satu organisasi 

pemerintah yang tugasnya ialah membantu pemerintah dalam 

mensejahterakan keluarga khususnya perempuan. 
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BAB IV 

                 PERAN PKK TERHADAP MASYARAKAT KOTA SEMARANG 

TAHUN 1972-1998 

 

A. Peranan PKK Terhadap Masyarakat Semarang tahun 1972-1998 

Berdasarkan surat keputusan walikotamadya daerah tingkat II  

Semarang peran serta PKK dalam masyarakat yaitu melaksanakan 

program kerja PKK. Hal yang ditetapkan adalah menghimpun, 

menggerakan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga 

untuk terlaksananya program kerja dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah 

ditetapkan. Dalam menggerakan potensi masyarakat PKK 

memanfaatkan pemuka masyarakat, misalnya tokoh agama, adat, 

pendidikan termasuk pemuka wanita dengan memperhatikan 

kepentingan-kepentingan dalam mencari nafkah dan mengurus 

keluarganya. 

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya 

disingkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan 

masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh, 

dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat sejahtera, maju 

dan mandiri, serta kesadaran hukum dan lingkungan. Pembinaan 

Keluarga adalah segala upaya bimbingan agar keluarga dapat hidup 

sehat sejahtera, maju dan mandiri. Kesejahteraan Keluarga adalah 
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kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap 

anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga 

dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Keluarga sebagai 

unit terkecil dalam masyarakat mempunyai arti yang besar dalam 

proses pembangunan, karena kondisi keluarga  merupakan barometer 

bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.   

 Keberadaan PKK di Kota Semarang pada tahun 1972-1998  

mempunyai peranan strategis karena banyak memberikan andil 

terhadap keberhasilan pembangunan. Dengan rasa tanggung jawab 

yang besar PKK harus mampu menunjukan kiprahnya dalam peranya 

memerangi musuh masyarakat, yaitu keterbelakangan, kemiskinan dan 

kebodohan (Suara Merdeka, 1993:2).  

Dalam melaksanakan kegiatannya PKK menggunakan prioritas 

program yang disusun setiap tahun, dengan mengedepankan sekala 

prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan disesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing wilayah. Melalui penyuluhan-

penyuluhan, orientasi dan pelatihan-pelatihan serta penggerakan 

dalam upaya meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pendapatan 

keluarga.  

Dalam menjalankan kegiatannya PKK berpedoman pada 10 

program PKK, yaitu :  Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, 

Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana 

Rumah Tangga, Pendidikan dan  ketrampilan, Kesehatan, 
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Pengembangan Kehidupan Berkoprasi, Kelestarian Lingkungan 

Hidup, Perencanaan Sehat. 

Program pokok  PKK tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa  

PKK memiliki agenda dan tujuan yang sangat mulia, yaitu ingin 

mencapai kemajuan dan kesejahteraan keluarga yang menjadi 

dambaan setiap keluarga. PKK adalah gerakan yang tumbuh dari 

bawah dengan wanita sebagai motor atau penggeraknya untuk 

membangun keluarga sejahtera sebagai unit atau kelompok terkecil 

dalam masyarakat.    

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Tim penggerak PKK 

sebagaimana tersebut dalam pasal 6 dan 7 secara berdaya guna dan 

berhasil guna , Tim penggerak PKK Tingkat Kotamadya sampai 

dengan kecamatan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari : 

1. Pokja I membidangi kegiatan pelaksanaan program :Penghayatan 

dan pengamalan pancasila serta Gotong royong. 

2. Pokja II membidangi kegiatan pelaksanaan program : Pendidikan 

dan ketrampilan serta Mengembangkan kehidupan berkoprasi. 

3. Pokja III membidangi kegiatan pelaksanaan program : Pangan, 

Sandang, Perumahan dan tata laksana rumah tangga 

4. Pokja IV membidangi kegiatan pelaksanaan program : Kesehatan , 

Kelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan sehat 

Pelaksanaan program PKK tidak lepas diperlukan adanya 

sumber-sumber pembiayaan demi kelancaran penyelenggaraan 
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program kerja. Dalam melaksanakan kegiatan pengurus PKK 

mendapat pembiayaan dari, : 

1. APBD II Kodya Dati II Semarang 

2. Swadaya masyarakat dari hasil gotong royong 

3. Hasil pada waktu bazar 

4. Pengambilan keuntungan dari penjualan Buku Nusa indah 

5. Mendapat bantuan dari PKK Provinsi Jawa Tengah 

 Pengertian ini secara lengkap telah termaktub dalam Buku Pintar 

PKK yang bunyinya sebagai berikut: “PKK adalah gerakan 

pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita 

sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit 

atau kelompok terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, 

menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan 

keluarga sejahtera” (TP PKK Semarang , 1980:5). 

 

1. Program kerja PKK tahun  1972-1979 

Periode tahun 1972-1979, pelaksanaan kegiatan Tim penggerak 

PKK Kotamadya Daerah berpedoman pada program kerja hasil Raker, 

yang tertuang dalam keputusan Walikotamadya kepala daerah tingkat 

II Semarang. tentang: pengesahan hasil rapat kerja PKK Kotamadya 

Daerah tingkat II Semarang.  

TABEL III. Susunan Pokja PKK tahun 1972-1979 

NO Kegiatan Program Kerja (POKJA)  PKK Kota Semarang tahun 

1972-1979 

Pokja 1 Pokja II Pokja III Pokja IV 
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1.  Pada tahun 

1974 di 

beberapa 

kelurahan 

sudah 

diselenggarak

an penataran 

P4, yang 

diselenggarak

an oleh 

swadaya 

mayrakat 

yang 

pesertanya 

banyak dari 

warga PKK.  

 

 

Menjadi tim 

pelaksanaan 

kejar paket A 

tingkat 

Kotamadya 

sampai tingkat 

kecamatan dan 

menangani 

pemberantasan 

buta aksara dan 

angka. 

Menganjurka

n 

pemanfaatan 

tanah 

pekarangan 

/halaman 

dengan 

tanaman yang 

dapat 

meningkatka

n pendapatan 

rumah 

tangga. 

Memberikan 

penyuluhan 

tentang 

imunisasi/vak

sinasi kepada 

kader-kader 

di pos 

penimbangan 

yang dibina, 

agar dalam 

pelaksanaan 

kegiatan 

penimbangan 

ibu balita 

untuk 

mengimunisa

sikan 

balitanya. 

2.  Pada tanggal 

29 oktober 

mengikuti 

rapat tentang 

pelaksanaan 

pembinaan 

permainan 

simulasi P4. 

Bersama-sama 

dengan tim 

penggerak PKK 

kecamatan 

memberikan 

pengertian untuk 

memanfaatkan 

buku 

perpustakaan. 

Memberikan 

penyuluhan 

dalam 

memasyarkat

kan ternak 

kelinci, dan 

burung puyuh 

dan 

membantu 

program 

pemerintah. 

Memberikan 

bantuan obat-

obatan di pos 

kesehatan 

PKK 

keluarahan. 

                    Sumber : TP PKK Semarang tahun 1972-1979 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, oleh karena itu 

dalam upaya mewujudkan masyarakat sejahtera harus dimulai dari upaya 

mensejahterakan keluarga. Sehubungan dengan itu , maka TAP MPR 

Nomor : II /MPR/1978 tentang GBHN Bab IV D butir 10 tentang 

peranan wanita dalam pembangunan telah dengan jelas mengamanatkan 

kepada kaum wanita untuk: Berpartisipasi dalam pembangunan, 

mewujudkan keluarga sejahtera, membina generasi muda. Pada tahun 
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1978 melalui Lokakarya Pembudayaan PKK di Jawa Tengah, disepakati 

10 Segi Pokok PKK menjadi 10 Program Pokok PKK. ( TP PKK Kota 

Semarang, 1978). 

PKK Kota Semarang, pada tahun 1975 membina anggotanya 

mengembangkan nilai-nilai keagamaan dalam program dan kegiatan 

yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat, utamanya kaum ibu. Bentuk 

programnya berbeda atau bervariasi dari desa ke desa. Dengan 

kegiatanya mengembangkan Pokja I berupa program Sema’an Al-Qur’an 

secara rutin, menyelenggarakan pengajian secara berkala. 

2. Program Kerja PKK tahun 1980-1984 

Sesuai hasil Raker Tim Penggerak PKK Propinsi Jawa Tengah 

tahun 1983 dan berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala 

Daerah Tingkat II Semarang No. : 411.4/2251/tahun 1983, tanggal : 27 

Agustus 1983 tentang pembentukan Tim Penggerak Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kotamadya Daerah Tingkat II 

Semarang maka sebutan Pengurus PKK/Tim Penggerak PKK mulai 

dari tingkat Propinsi sampai dengan Kecamatan menggunakan sebutan 

“ Tim Penggerak PKK”.  Untuk melaksanakan 10 Program PKK, 

dibentuklah Kelompok kerja (Pokja) yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan program kerja secara luwes dan koordinatif. 

      TABEL IV. Susunan kepengurusan PKK Semarang 1980-1984 

No. Nama Jabatan 

1. Ny. Iman Soeparto Ketua  
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2. Ny. Srianto Wakil ketua I 

3. Ny. Soehardi Wakil Ketua II 

4. Ny. Soetiman Sekretaris  

5 Ny. Bibit Sri Mulyani Wakil Sekretaris I 

6. Ny. Marsono  Wakil Sekretaris IV 

7. Ny. Soemadji   Bendahara 

8. Ny. Indah Susilowati Wakil Bendahara I 

9. Ny. Tarsip TA. Ketua Pokja 1 

10. Ny. Sri Soekarsih Anggota  

11. Ny. Sri Dwi Riwayati SH. Anggota 

12. Ny. Daryono Ketua Pokja II 

13. Ny. Toety Soejono Anggota 

14. Ny. Poerwanto  Anggota 

15. Ny. Soedibyo Ketua Pokja III 

16. Ny. Moeptadi Anggota 

17. Ny. Soegiono Lucas Anggota 

18. Ny. Hasan Soelaiman Ketua Pokja IV 

19. Ny. Alex Djoko Widodo Anggota 

20. Ny. dr. Sri Rahayu Anggota 

                Sumber : Buku MEMORI PKK Kotamadya Semarang tahun 1980-1984 

Sekretariat PKK, dalam agendanya telah mengadakan pembinaan 

di kecamatan dan desa, cara meningkatkan aktivitas dan daya kreasi 

pengurus PKK. Pada tanggal 25 Agustus 1982 mengadakan rapat kerja 

PKK tingkat Kotamadya Semarang. Rapat tersebut membahas tentang 

jadwal pelaksanaan program PKK setiap tahunya, yang diantaranya 

menyususn jadwal penyelenggaraan kursus peningkatan kemampuan 

pengurus PKK/Tim penggerak PKK. Mengadakan pertemuan atau rapat 

dengan dinas-dinas, instansi- instansi yang terkait dalam rangka 

penyelenggaraan kursus peningkatan kemampuan. Untuk lebih 

meningkatkan pengetahuan umum dan pengetahuan ketrampilan kader 

PKK, telah diadakan ceramah-ceramah tentang 10 program pokok PKK 

secara menyeluruh dilingkungan PKK maupun diluar PKK. 
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TABEL V. Susunan Pokja PKK tahun 1980-1985 

NO Kegiatan Program Kerja (POKJA)  PKK Kota Semarang tahun 

1980-1985 

Pokja 1 Pokja II Pokja III Pokja IV 

3.  Pada tanggal 

1 dan 2 

oktober 1983 

mengikuti 

kegiatan 

kursus 

ketrampilan 

di kelurahan 

podorejo 

kecamatan 

Tugu yang 

diselenggarak

an oleh IKIP 

Semarang 

memberikan 

kursus 

membuat : 

sirup, sale 

naans, 

manisan dari 

buah-buahan. 

 

 

Tanggal 5 dan 6 

Desember 

1983bekerja 

sama dengan 

sekretariat 

menyelenggarak

an kursus 

peningkatan 

kemampuan 

pengurus 

dengan peserta 

pengurus TP 

PKK 

Kotamadya 

Daerah Tingkat 

II Semarang. 

Pada bulan se 

ptember 1984 

TP PKK 

memberi 

bantuan 

untuk 2 

kelurahan 

yang 

mengalami 

musibah 

kebakaran di 

kelurahan 

peterongan. 

Pada tanggal 

14 januari 

1984 TP 

PKK 

memberikan 

penyuluhan 

tentang 

maksud dan 

tujuan 

program 

KKB dan 

menganjurka

n untuk 

mengikuti 

KB bagi ibu 

yang belum 

mengikutinya

. Kegiatan ini 

dilakukan 

pada setiap 

waktu 

mengadakan 

pembinaan 

maupun 

kunjungan 

pada pos-pos 

penimbangan

. 

4.  Memberikan 

bantuan alat 

olah raga 

untuk 

Kelurahan 

ditiap 

kecamatan 

yang kegiatan 

Olah raganya 

maju, tetapi 

kurang sarana 

pada tahun 

1984. 

Pada tanggal 13-

14 November 

1984 

memberikan 

ceramah 

mengenai “ 

Pendidikan 

Anak “ kepada 

warga Pekerja 

Sosial 

Masyarakat 

yang 

diselenggarakan 

oleh Dinas 

Pada bulan 

Oktober 1984 

TP PKK 

memberi 

bantuan 

untuk warga 

cacat dan 

jompo ke 

kecamatan se 

Kotamadya 

Semarang. 

Menganjurka

n Tim 

Penggerak 

PKK 

Kecamatan 

mengadakan 

pembinaan   

tentang 

penanaman 

dan 

pemeliharaan 

pohon buah-

buahan. 

Tujuan dari 
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Sosial 

Kotamadya 

Semarang. 

bantuan yang 

diberikan TP 

Semarang 

agar kelak 

hasilnya 

dapat 

digunakan 

untuk 

mencukupi 

kebutuhan 

rumah 

tangga. 

                    Sumber : TP PKK Semarang tahun 1980-1985 

  Kegiatan Tim Penggerak PKK dalam hal pendidikan salah satu 

contoh usaha yang dilakukannya yaitu, menjadi Tim pelaksana kejar 

paket “A” tingkat kotamadya sampai dengan tingkat kecamatan dan 

menangani pemberantasan buta aksara dan angka, juga memberikan 

pengertian untuk memanfaatkan buku perpustakaan di kelurahan. 

Dengan memberikan bantuan sarana belajar dari Depdikbud kotamadya 

Semarang dan bantuan peralatan lainnya untuk memberikan penerangan 

dan motivitasi tentang P4. Bersama-sama dengan Dinas terkait pada 

pertemuan pengurus tingkat kec.amatan dan kelurahan. 

Dengan memberikan ceramah mengenai 10 Program Pokok PKK 

dan wanita dalam pembangunan kepada warga kelurahan. Tim 

penggerak PKK bekerja sama dengan Pokja II pada tanggal 5 dan 6 

Desember 1983 menghadiri pembukaan kursus-kursus ketrampilan 

yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK kecamatan, kursus 

tersebut mengenai ketrampilan wanita antara lain: 

a. Kursus potong rambut, kurus ini diadakan tanggal 7 oktober 1982, 

di Kecamatan Semarang Barat. Kursus ini diadakan karena 
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semakin meningkatnya tren- tren rambut yang semakin hari 

semakin berkembang. TP PKK Kota Semarang ikut memfasilitasi 

dan membina  kursus potong rambut tersebut (TP PKK Semarang, 

1980:14). 

b. Merias pengantin, kursus yang diselenggarakan pada tanggal 2 dan 

3 juni 1983. Kursus ini didikuti oleh masing-masing kecamatan se 

Kota Semarang. Adapun tujuan diadakannya kegiatan ini adalah 

untuk melestarikan nilai-nilai seni budaya dengan meningkatkan 

profesionalisme para penata rias pengantin (TP PKK Semarang, 

1980: 16) 

c. Kursus menjahit, kursus yang di selenggarakan untuk seluruh 

kecamatan di Kota Semarang pada tahun 1985, diharapkan dengan 

adanya kursus menjahit ini para perempuan yang tidak bisa 

melanjutkan pendidikan sampai tinggi diharapakn bisa mempunya 

ketrampilan yang nantinya bisa digunakan untuk meningktkan taraf 

perekonomian keluarga (TP PKK Semarang, 1985:60). 

d. Kursus untuk warga nelayan ketrampilan yang diajarkan kepada 

wanita warga nelayan di Kecamatan Genuk Tambakharjo tanggal 9 

juli 1984. Kursus yang dilakukan yaitu membuat udang, salem 

bandeng dan dendeng udang (TP PKK Semarang, 1984:20) 

 Pembinaan kesejahteraan keluarga juga mengadakan penyuluhan 

terhadap kaum perempuan terutama yang masih remaja pada tanggal 24 

September 1984 di kelurahan Kentangan, Kecamatan Semarang Tengah 



 

 

 

 

61 

dengan materi penyuluhan mengenai makanan bergizi non beras dan 

tentang etika berbusana yang baik dan benar serta menganjurkan untuk 

mengutamakan produksi dalam negeri. Tim penggeraka PKK dibantu 

dengan Pokja III ikut menyebarluaskan penyuluhan tersebut ke 

kecamatan dan kelurahan yang ada di Kotamadya Semarang.   

 Kegiatan Tim Penggerak PKK dalam hal kesehatan salah satu 

contoh usaha yang dilakukannya adalah, memberikan ceramah tentang 

pengetahuan gizi kepada peserta latihan ketrampilan di pantai 

persinggahan marwo widodo semarang tanggal 14 nopember 1983. 

Pokja IV menganjurkan kepada Tim Penggerak PKK kecamatan agar 

diadakan pembinaan tentang penanaman dan pemeliharaan pohon buah-

buahan bantuan Tim Penggerak Semarang agar kelak hasilnya dapat 

digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. 

 

3.    Peran serta PKK dalam kegiatan Wajib Belajar 9 tahun 1985-

1989 

   Periode tahun 1985-1989, pelaksanaan kegiatan Tim penggerak 

PKK Kotamadya Daerah berpedoman pada program kerja hasil Raker, 

yang tertuang dalam keputusan Walikotamadya kepala daerah tingkat II 

Semarang. tentang: pengesahan hasil rapat kerja PKK Kotamadya 

Daerah tingkat II Semarang. Prioritas program unggulan yang 

dilakukan PKK pada tahun tersebut yaitu untuk melaksanankan wajib 
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belajar sembilan tahun bagi masyarakat dan terutama bagi kaum 

perempuan. 

  Peningkatan kualitas wanita, anak dan pemuda merupakan bagian 

penting dan tak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia 

(SDM). Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar laki-laki 

ditunjukan untuk meningkatkan peran aktif dalam kegiatan 

pembangunan. Peranan wanita di segala bidang pembangunan terus 

mengalami peningkatan dalam bidang pendidikan terutama dengan 

adanya penyelenggaraan program wajib belajar 9 tahun. Derajat 

pendidikan perempuan terus meningkat yang ditunjukan oleh proporsi 

murid perempuan terhadap murid laki-laki yang hampir sama pada 

jenjang pendidikan dasar. 

  Sasaran penting gerakan PKK pada periode tahun 1985-1989 

adalah peningkatan peranan perempuan dalam taraf pendidikan, antara 

lain ditunjukan dengan makin menurunya jumlah penduduk perempuan 

yang menderita tiga buta (buta aksara, buta bahasa dan buta 

pengetahuan dasar). Pada tahun 1987-1988  PKK juga ikut berperan 

dalam memonitor pelaksanaan kejar paket A dikelurahan-kelurahan, 

mendata anak usia sekolah  (7-12 tahun)  yang belum sekolah dan juga 

ikut memberikan bantuan untuk pelaksanaan pembinaan kepada calon 

peserta lomba kejar paket A se Kotamadya Tingkat II Semarang ( TP 

PKK Semarang , 1985: 76). 
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  Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain, mengadakan 

pembinaan ke kecamatan dan kelurahan se Kotamadya Daerah Tingkat 

II Semarang yang dilaksanakan pada rapat pleno di kecamatan, se 

kotamadya Daerah tingkat II Semarang. dihadiri oleh Tim Penggerak 

PKK kecamatan dan Tim penggerak PKK kelurahan dari wilayah yang 

bersangkutan.  

   TABEL VI. Susunan Pokja PKK tahun 1985-1989 

NO Kegiatan Program Kerja (POKJA)  PKK Kota Semarang tahun 

1985-1989 

Pokja 1 Pokja II Pokja III Pokja IV 

1.  Memberikan 

bantuan 

kepada warga 

kelurahan 

Gebangsari 

Kecamatan 

Genuk yang 

tertimpa 

musibah 

kebakaran 

sebesar Rp. 

200.000- 

untuk 14 KK 

pada 

tahun1986. 

Dalam hal 

pendidikan 

memberikan 

bantuan uang 

pada 9 

kecamatan 

masing-

masing Rp. 

50.000,- guna 

menunjang 

penunatasan, 

3B 

Pada tahun 

1988 TP PKK 

Kota 

Semarang, 

memberikan 

bantuan air 

bersih kepada 

warga 

kelurahan 

Trimulyo dan 

kelurahan 

Kedu 

Kecamatan 

Genuk pada 

musim 

kemarau yang 

panjang. 

Memberikan 

bantuan 

sarana 

kepada 

posyandu 

berupa  : 35 

timbangan 

injak dan 

buku paket 

merawat 

bayi untuk 9 

kecamatan 

se 

Kotamadya 

Semarang, 

periode 

tahun 1987-

1988. 

2.  Tahun 1987 

TP PKK 

Memberikan 

penyuluhan 

tentang 

pentingnya 

kegiatan yang 

bersifat 

gotong 

royong, 

misalnya : 

arisan yang 

Sama halnya 

dengan 

Kehidupan 

berkoperasi 

anggota Pokja 

II bertugas 

memonitor 

dan 

menertibkan 

administrasi 

perkoprasian 

simpan pinjam 

Memonitor 

kegiatan 

ketrampilan 

membatik 

dalam usaha 

pengembangan 

produksi dalam 

negeri sebagai 

usaha ekonomi 

produktif di 

kelurahan 

Purwosari dan 

Mengadakan 

pembinaan 

dan 

membantu 

sarana 

kebun gizi 

percontohan 

pada 

kelurahan 

binaan PKK 

Kotamadya 

Semarang 
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bermanfaat 

dan jimpitan. 

sesuai petujuk 

yang telah 

diberikan. 

Kelurahan 

Cangkringan 

Kecamatan 

Mijen, pada 

tahun 1988. 

berupa bibit 

dan uang 

sebesar Rp. 

25.000. 

                     Sumber : TP PKK Kota Semarang tahun 1985-1989 

 

Mengingat tujuan dari gerakan PKK adalah unit terkecil dalam 

masyarakat yang perlu ditingkatkan kepribadian maupun 

kemampuannya, maka untuk menangani hal tersebut telah 

dilaksanakan, sebagai usaha agar pembinaan dapat menjangkau sasaran. 

 

3. Peran PKK dalam Mendorong Terbentuknya Gerakan Orang 

Tua Asuh 1990-1994  

 Program kerja Tim Penggerak PKK Kotamadya Semarang tentang 

dalam keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang 

No. 4114/426 tahun 1994 tanggal 4 juli 1994. Dengan susunan TP PKK 

sebagai berikut : 

                    TABEL VII. Susunan kepengurusan PKK tahun 1990-1994 

No. Nama Jabatan  

1. Ny. Soetrisno Suharto Ketua  

2. Ny. Sardjono  Wakil ketua I 

3. Ny. Sriyanto Wakil ketua II 

4. Ny. Tien  Soehadi  Wakil ketua III 

5. Ny. Soetiman Sekretaris 

6. Ny. Poernomo Wakil sekretaris I 

7. Ny. Parmadi Wakil sekretaris II 

8. Ny. Marsono Wakil sekretaris III 

9. Ny. Indah Susilowati Bendahara 

10. Ny. Soemadji Wakil bendahara I 

11. Ny. Heru Poerworo Wakil bendahara II 

12. Ny. Soepriyo Ketua Pokja 1 

13. Ny. Nugroho isman Anggota  
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14. Ny. Srihono Anggota 

15. Ny. Bachtiar Ketua pokja II 

16. Ny. Toety Anggota  

17. Ny. Soemitro Ketua Pokja III 

18. Ny. Nada Anggota  

19. Ny. Imam soebekti Ketua Pokja IV 

20. Ny. Farchani Anggota 

        Sumber : Buku Memory kegiatan PKK tahun 1990-1994 

Pendidikan dalam keluarga yang baik dan benar, akan berpengaruh 

pada perkembangan pribadi dan sosial anak. Kebutuhan yang 

diberikan melalui pola asuh, akan memberikan kesempatan pada anak 

untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagian dari orang-orang 

yang berada disekitarnya. Pola asuh yang diterapkan tiap keluarga 

berbeda dengan keluarga lainnya.  Pola perilaku ini dapat dirasakan 

oleh anak, dari segi negatif dan positif. Pola asuh juga dapat memberi 

perlindungan, dan mendidik anak dalam kehidupan sehari-hari. 

Pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang diterapkan 

orang tua pada anak-anaknya yang bersifat konsisten dari waktu 

kewaktu. Pola asuh orang tua berpengaruh terhadap pembentukan 

kepribadian anak. Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama 

bagi anak. Seorang anak akan meniru perilaku dari orang tuanya baik 

itu perilaku baik maupun perilaku yang kurang baik. Hal itulah yang 

nanti akan dibawa anak sampai tua. Program PKK yang dijalankan 

yaitu seperti mendorong dan menganjurkan terbentuknya GOTA 

sampai ketingkat kelurahan, mendata GOTA serta Anak asuh ( TP 

PKK Semarang 1990 :69) 
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Latar belakang pendidikan orang tua mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap pembentukan kepribadian anak. Orang tua yang 

mempunyai latar belakang pendidikan yang tingi akan lebih 

memperhatikan segala perubahan dan setiap perkembangan yang 

terjadi pada anaknya. Orang tua yang berpendidikan tinggi umumnya 

mengetahui bagaimana tingkat perkembangan anak dan bagaimana 

pengasuhan orang tua yang baik sesuai dengan perkembangan anak 

khususnya untuk pembentukan kepribadian yang baik bagi anak. 

Orang tua yang berpendidikan tinggi umumnya dapat mengajarkan 

sopan santun kepada orang lain, baik dalam berbicara ataupun dalam 

hal lain. 

Hasil kegiatan PKK di Kotamadya Semarang telah dirasakan 

manfaatnya dalam membantu program pemerintah khususnya 

pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam rangka 

mensejahterakan masyarakat. 

TABEL VIII.Susunan Pokja PKK Tahun 1990-1994 

NO Kegiatan Program Kerja (POKJA)  PKK Kota Semarang 

tahun 1990-1994 

Pokja 1 Pokja II Pokja III Pokja IV 

1.  Mengadakan 

peragaan 

bermain 

simulasi pola 

asuh anak 

dalm keluarga 

di 16 

kecamatan 

pada bulan 

agustus 1994. 

 

Mendata 

warga usia 

sekolah 

Memberikan 

penyuluhan 

tentang 

aneka usaha 

tani terpadu 

(pertanian, 

peternakan 

dan 

perikanan). 

 

Melengkapi 

sarana dan 

pasrana 

posyandu 

serta 

meningkatkan 

mutu kader 

posyandu 

dengan temu 

kerja kader 

posyandu 

antara 
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kotamadya 

dan 

kecamatan 

juga 

kelurahan. 

 

2.  Meningkatkan 

mutu 

permainan 

simulasi P4 

sampai ke 

RW atau RT 

dilaksanakan 

pada bulan  

september 

sampai 

dengan 

oktober 1994 

 

Membantu 

program 

wajib 

belajar 9 

tahun 

dengan 

memberikan 

penyuluhan-

penyuluhan. 

 

Membina 

pengusaha 

kecil, 

kerajinan 

tangan, 

konfeksi 

dan 

penjahit. 

 

Menganjurkan 

penanaman 

turus jalan, 

pagar dan 

halaman 

pekarangan 

dengan bunga 

sepatu. Dalam 

pembuatan 

taman 

diharapkan 

untuk 

penanaman 

kembang 

sepatu pada 

waktu Hari 

Kesatuan 

Gerak PKK. 

 

                     Sumber : TP PKK  Semarang tahun 1990-1994 

 

Hasil program kegiatan PKK  periode 1990-1994 adalah pada 

tahun 1992 telah dapat membentuk kelompok Kadarkum dari tingkat 

Kotamadya sampai dengan kelurahan se Kotamadya Semarang. TP 

PKK juga telah bekerja sama dengan IKIP Semarang jurusan Seni 

Rupa memberikan kursus ketrampilan membatik di Kelurahan Ngijo 

dan kelurahan sekaran Kecamatan Gunungpati dan kelurahan  

Cangkringan, kelurahan Tambangan kecamatan Mijen. 

d. Peran Serta PKK dalam meningkatkan mutu Posyandu tahun   

1995-1998 
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Pelaksanaan kegiatan PKK di Kotamadya Dati II Semarang 

berpedoman pada keputusan Rakernas PKK yang dilaksanakan tiap 5 

tahun sekali serta pedoman yang digariskan oleh tingkat pusat sampai 

dengan provinsi. Untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai 

pelayanan KB-Kesehatan yang dikelola untuk dan oleh masyarakat 

dengan dukungan pelayanan teknis dari petugas perlu ditumbuh 

kembangkan perlu serta aktif masyarakat dalam wadah PKK 

Pentingnya keberadaan Posyandu ditengah-tengah masyarakat yang 

merupakan pusat kegiatan masyarakat, dimana masyarakat sebagai 

pelaksana sekaligus memperoleh pelayanan kesehatan serta Keluarga 

Berencana (TP PKK Semarang, 1990) 

Secara khusus Kelompok Kerja IV (Pokja IV) yang bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan posyandu bersama dengan kader PKK . 

Disamping adanya Tim Penggerak PKK Desa di Kelurahan terdapat 

pula kelompok PKK didusun atau lingkungan dan kelompok Dasa 

Wisma terdiri dari 10 sampai dengan 20 Kepala Keluarga yang 

ketuanya diangkat dari salah seorang dari 10 atau 20 KK tersebut yang 

bertugas dalam melaksanakan dan membina kegiatan program Pokok 

PKK dan pengembangannya dicatat dalam 3 (tiga) buku catatan ketua 

Kelompok Dasa Wisma yaitu : 

1.  Buku catatan keluarga mencatat data keluarga secara lengkap. 

2. Buku catatan kegiatan keluarga mencatat kegiatan kehidupan  

keluarga.  



 

 

 

 

69 

3. Buku catatan kelahiran dan kamatian bayi, ibu hamil, ibu meneteki 

(buteki) dan ibu nifas. 

Peningkatan Stata Posyandu tahun 1996 di Kota Semarang dengan 

melakukan peningkatan pengetahuan tentang program posyandu 

seperti, memberikan penyuluhan kesehatan ibu hamil, penyuluhan 

kemandirian KB.  Susunan Tim Penggerak PKK Kotamadya Dati II 

Semarang dikukuhkan dalm Surat Keputusan Walikotamadya Kepala 

Daerah Tingkat II Semarang periode tahun 1993 sampai dengan 1998 

dalam surat keputusan Nomor: 411.4/231 tahun 1993. 

TABEL IX. Susunan Pokja PKK Tahun 1995-1998 

NO Kegiatan Program Kerja (POKJA)  PKK Kota Semarang tahun 

1995-1998 

Pokja 1 Pokja II Pokja III Pokja IV 

1.  Penyuluhan 

Hukum 

bekerjasama 

dengan 

bagian 

Hukum 

Kotamadya 

Dati II 

Semarang 

tahun 1998 

dengan 

materi 

penangan 

kasus 

pidana 

terhadap 

perempuan. 

 

Tahun 1995 

mengadakan 

kursus 

ketrampilan 

Rias pengantin 

bekerjasama 

dengan Depsos 

Kotamadya Dati 

II Semarang 

bagi penghuni 

lokalisasi WTS 

Argorejo 

sebanyak 20 

orang 

Memberi 

bantuan 

tanaman 

produktif, 

berupa tanaman 

mangga dan 

tanaman mlinjo 

kepada 

koordinator 

PKK kecamatan 

dan Tim 

penggerak 

kecamatan PKK. 

 

Tahun 

1996 

memberik

an 

penyuluha

n tentang 

pemberant

asan 

sarang 

nyamuk 

serta 

penanggul

angan 

diare 

melalui 

pemberda

yaaan air 

bersih, 

kebersihan 

makanan, 

kebersihan 

lingkunga

n dan 
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sanitasi. 

 

2.  Mengadaka

n sosialisasi 

gender atau 

memasyarat

kan 

kemitrasejaj

aran Pria 

dan Wanita. 

 

Diadakan lomba 

ketrampilan 

membuat 

cendera mata 

khas Jawa 

Tengah dan 

membantu 

memasarkan 

hasil produksi 

warga 

masyarakat 

melalui bazar, 

toko PKK dan 

ke swalayan 

Sarinah. 

 

 

Pada tahun 1997 

PKK 

bekerjasama 

dengan Dinas 

Pariwisata 

Kotamadya Dati 

II Semarang, 

mengadakan 

lomba jajanan 

Tradisional 

sekaligus 

menjamu Turis 

mancanegara 

yang berkunjung 

ke Kotamadya 

Dati II 

Semarang 

Meningkat

kan 

penyuluha

n dan 

motivasi 

tentang 

kesehatan 

dan 

kebersihan 

lingkunga

n dalam 

rangka 

ikut 

mewujudk

an pola 

hidup 

bersih dan 

sehat 

dalam 

keluarga. 

Serta 

mengadak

an 

program 

kali bersih 

                         Sumber : TP PKK Semarang tahun 1995-1998 

 

           PKK berperan serta dalam menunjang kegiatan dinas seperti 

salah satu kegiatanya, dengan Dinas Sosial, adalah memberikan 

ceramah mengenai “ pendidikan anak “ kepada warga pekerja sosial 

masyarakat di Margowidodo dan memberikan penyuluhan kepada 

buruh wanita di Semarang tentang 10 program Pokok PKK, yang 

bekerja di pabrik : 

1) Pabrik kecap cap lombok di Kecamatan Semarang Tugu 

2) Pabrik Tekstil Sandratek di Kecamatan Semarang Genuk 
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3) PT. Titin Anggraenindi Kecamatan Semarang Selatan 

4) Pabrik Rokok Noyorono di Kecamatan Semarang Timur 

5) Pabrik Rokok Praulayar di Kecamatan Semarang Utara 

6) PT. Pusaka Hidup di Kecamatan Semarang Tengah 

 Peran PKK terutama adalah peranannya dalam keluarga kemudian 

disebar luaskan ke masyarakat. Setelah PKK menjadi mitra kerja 

pemerintah, perempuan banyak dilibatkan dalam sosialisasi program-

program pemerintah. PKK sebagai organisai atau lembaga, antara lain 

juga bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta 

meningkatkan keberdayaan perempuan dalam pembangunan. Upaya 

mewujudkan kesejahteraan keluarga antara lain dilakukan melalui 

gerakan PKK dengan 10 programnya telah menunjukkan keberhasilan, 

seperti dalam bidang penyuluhan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan 

kegiatan sosial lainnya.  
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BAB V 

PENGARUH PKK TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI 

PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG TAHUN 1972-1998 

  Ruang lingkup dan kewajiban seorang perempuan berkembang sesuai 

dengan kemajuan jaman, sehingga banyak membawa kaum ibu untuk 

beraktivitas diluar rumah tangganya dan bukan lagi sekedar “Konco 

Wingking”. Perempuan sebagai sumber daya manusia,sudah banyak 

berkiprah bekerja diluar rumah, disamping sebagai ibu rumah tangga. 

Pemberdayaan perempuan dilakukan baik secara individu, maupun secara 

berorganisasi seperti contohnya PKK, diharapkan perempuan dapat terbebas 

dari kebodohan, kurang percaya diri, terperdaya dan termarginalkan.  

  PKK yang merupakan kepanjangan dari Pembinaan Kesejahteraan 

Keluarga merupakan salah satu  dari gerakan perempuan sebagai pendamping 

suami untuk mencapai kesejahteraan keluarga.  Kesejahteraan yang dimaksud 

adalah keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera lahir batin. Sebagaimana 

diketahui di Kota Semarang,  PKK sudah begitu melembaga, baik di tingkat 

kecamatan maupun desa. Bahkan PKK dengan berbagai kegiatannya telah 

merambah hingga ke tingkat dusun dan RT. Agar pengelolaannya efektif 

maka di tingkat kecamatan dan desa telah dibentuk Tim Pembina (TP) PKK 

yang  fungsinya selain mengkoordinir kegiatan, juga memfasilitasi berbagai 

kegiatan dalam rangka menunjang berbagai kegiatan pembangunan yang 

dilaksanakan di wilayahnya masing-masing, termasuk diantaranya adalah 

dalam rangka membangun  keluarga yang sehat berketahanan.  
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  Fungsi dan peran TP PKK dalam menciptakan keluarga yang sehat dan 

berketahanan sangat besar mengingat kedudukannya yang sangat strategis. 

Karena TP PKK menjadi motor penggerak sekaligus motivator, dinamisator 

dan fasilitator kegiatan. TP PKK baik di tingkat  kecamatan maupun desa 

selalu bergerak aktif melakukan pembinaan dan penyuluhan pada masyarakat 

dan ibu-ibu anggota dengan harapan hasil pembinaan dan penyuluhan 

tersebut di bawa danditerapkan oleh ibu-ibu di keluarganya masing-masing. 

Penyuluhan dan pembinaan tersebut tertuang dalam 10 program pokok PKK, 

serta empat pokja (program kerja), yang dilakukan oleh PKK di Kota 

Semarang. Sehingga ibu sebagai pendamping suami dapat berperan lebih 

optimal dalam ikut mewujudkan keluarga yang sehat dan berketahanan. Tidak 

sekedar hanya mengurusi dapur, sumur dan kasur yang notabene hanya 

sebagai pelayanan suami.      

  Dengan adanya Pembinaan kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota 

Semarang, secara langsung membawa dampak yang positif terhadap 

masyarakat khususnya perempuan di Kota semarang dalam bidang sosial 

ekonomi guna mesejahterakan keluarganya. Dalam kontek pembangunan 

nasional,  pemberdayaan  perempuan  berarti  upaya  menumbuhkembangkan 

potensi dan peran perempuan dalam semua dimensi kehidupan. Perempuan 

akan mengambil peran-peran penting dalam kapasitasnya sebagai makhluk 

sosial, terutama dalam rangka peningkatan kualitas pendapatan keluarga. 

  Lembaga-lembaga lokal yang ada lebih tepat bila diperankan secara 

langsung oleh kaum perempuan, baik yang bergerak dalam bidang sosial 
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maupun ekonomi. Sesungguhnya kultur perempuan yang ada pada sebagian 

masyarakat Kota Semarang adalah bersifat komunal. Kuatnya ikatan 

perempuan dalam pengurusan kelembagaan menjadi salah satu aset strategis 

yang harus dikembangkan dan ditingkatkan, sehingga dapat mengangkat 

peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata.Kegiatan di 

bidang ekonomi bagi kaum perempuan, di samping mempererat ikatan-ikatan 

sosial, juga dapat meningkatkan produktivitas perempuan yang muaranya 

dapat menambah income (pendapatan) keluarga. 

A. Pengaruh PKK dalam Bidang Sosial 

Pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan suatu wadah 

aktualisasi  gender yang masih menunjukan eksistensinya hingga kini.  

Dengan perubahan doktrin “ istri pendamping suami” menjadi “ mitra sejajar” 

laki-laki.  Struktur hirarkisnya telah menyentuh kelompok masyarakat 

terkecil. Gerakan PKK sangat memungkinkan kaum perempuan untuk 

melakukan upaya pemberdayaan sehingga mampu menempatkan diri pada 

posisi yang strategis dalam berinteraksi dengan program-program 

pembangunan di kota Semarang. 10 program pokok PKK sebagai acuan 

kebijakan utama organisasi ini, mampu berkontribusi secara baik dalam 

memberdayakan kaum perempuan. Terkait masalah sosial seperti, pendidikan 

dan kesehatan. 

1. Bidang Pendidikan 

  Perempuan khususnya ibu-ibu di Semarang mempunyai gerakan keluarga 

yang dikenal dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).  
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Tujuannya untuk  menciptakan keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, 

maju, mandiri, hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi oleh keimanan 

dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. PKK dilaksanakan secara 

rutin  hampir di Kota hingga kelurahan di Semarang. Kelompok-kelompok  

PKK banyak yang sudah terbentuk hingga di RW, RT dan kelompok Dasa 

Wisma. Salah satu peran PKK dalam bidang pendidikan adalah  dapat 

membentuk budaya membaca di kalangan anak-anak. Dalam hal inilah 

pengaruh PKK dapat mengambil peran yang sangat signifikan dalam 

menunjang budaya membaca di kalangan anak-anak. Seperti tertuang dalam 

aturan, setiap anggota PKK wajib bisa membaca dan menulis. 

Hasil kegiatan atau pengaruh yang dihasilkan PKK untuk masyarakat Kota 

semarang dalam bidang pendidikan khususnya pada tahun 1980-1998. 

a. Pada tanggal 8 September 1984 dalam rangka memperingati Hari Kanak-

Kanak Nasional diadakan peragaan oleh anak-anak Bina Keluarga dan Balita 

mengenai penggunaan APE dan Puzle Garuda Pancasila. Alat Permainan 

Edukatip (APE) dipinjamkan secara cuma-cuma sesuai kebutuhan masing-

masing atau tingkat perkembangan anak. Disamping itu PKK juga 

menambahkan alat permainan lainya, misal : ayunan, kuda-kudaan, gambang 

dan lain sebagainya. Yang diperoleh dari dana yang diterima maupun 

partisipasi masyarakat ( TP PKK Kota Semarang,1980-1985: 65). 

b. Peranan PKK serta pengaruhnya di Bidang pendidikan  tahun 1987-1988 

di kecamatan Mijen mengadakan pembinaan kejar paket A  untuk masyarakat 

sekitar, khususnya para ibu-ibu.Peran pendidikan Kesetaraan yang meliputi 
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program Paket A, sangat strategis dalam rangka pemberian bekal 

pengetahuan. Penyelenggaraan program ini terutama ditujukan bagi 

masyarakat putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, dan daerah yang 

terisolir yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang memadai.Tujuan 

pendidikan kesetaraan program kejar paket A adalah meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap warga belajar sehingga dpat memiliki 

pengetahuan , keterampilan (TP PKK Kota Semarang,1985-1989:123). 

c. Pada bulan November tahun 1994 TP PKK Kota Semarang mengadakan 

pemantauan kepada kecamatan-kecamatan yang ada di wilayahnya untuk 

memberikan pembinaan, seputar : Menganjurkan diadakan kursus 

ketrampilam untuk menambah pendapatan keluarga dan membantu program 

Wajib Belajar 9 tahun dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan (TP PKK 

Kota Semarang,1990-1994: 69). 

d. Upaya PKK dalam membantu B3B dan Wajib Belajar 9 tahun telah 

dirasakan hasil serta manfaatnya, yakni mendata warga yang masih B3B dan 

memotivasi untuk mau masuk Kejar paket A secara berlanjut. Perempuan 

juga di ikut sertakan dalam pendataan anak usia sekolah yang tidak sekolah, 

dan mencari penyebab masalahnya. Dalam kasus permasalah perekonomian 

keluarga yang kurang mampu, peran PKK ikut membantu kegiatan ini. 

Dengan cara, memberi penataran terhadap perempuan yang sudah dewasa  

untuk  ditatar, diberi pengarahan tentang pendidikan anak sehingga mereka 

bisa membuka suatu kegiatan yang bertujuan untuk ikut membantu anak-anak 

yang kurang mampu tersebut (TP PKK Semarang,1995-1998: 69). 
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Berkaitan dalam bidang pendidikan, PKK bekerja sama dengan organisasi 

wanita lainnya di Kotamadya Semarang diantaranya dengan mengadakan 

kursus tentang ketrampilan wanita. Untuk lebih meningkatkan pengetahuan 

umum dan pengetahuan ketrampilan telah diadakan kursus kader dibidang  

penjahitan dan menyulam di tingkat kecamatan bekerja sama dengan 

Direktorat Jendral Binaguna Semarang pada tanggal 11 Desember 1984. 

Kegiatan PKK sangat erat kaitannya dengan tugas  pokok perempuan atau  

ibu dalam membina keluarga sejahtera. Karena itu perempuan perlu 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya dengan membaca.Salah satu 

program kerja Pokja II PKK adalah peningkatan minat baca pada perempuan, 

supaya terbebas dari tiga (3) buta, yakni buta membaca, buta menulis dan 

buta menghitung.  PKK sebagai mitra kerja pemerintah sekaligus merupakan 

organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, 

pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkatan (TP 

PKK Semarang, 1980:42) 

 

2. Bidang Kesehatan 

  Sejak berdirinya, gerakan PKK selalu membantu masyarakat melalui 

empat kelompok kerja yang dibentuk dari tingkat pusat sampai tingkat daerah 

di pedesaan. Setiap tahun kelompok-kelompok kerja itu mengadakan 

pertemuan di pedesaan dan juga tingkat kecamatan, kabupaten, kota dan 

propinsi untuk merancang dan memperbaharui program kerjanya. Gerakan 
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PKK kegiatanya menampung, dan menjalankan program-program pemerintah 

menjadi gerakan yang sederhana dan bisa dilaksanakan oleh semua rakyat. 

  Keberadaan Tim Penggerak PKK yang memiliki jaringan hingga 

tingkat kelurahan menjadi sangat strategis dalam menjalankan program 

kerjanya terutama yang berhubungan dengan kesehatan, sekaligus 

meningkatkan kualitas SDM di masa depan. Apalagi diyakini bahwa 

kesehatan mempunyai artipenting dan strategis dalam kehidupan manusia, 

terlebih dalam membangun bangsa. Dalam rangka pengembangan pos-pos 

kesehatan, di sejumlah kelurahan telah diberikan bantuan oleh TP PKK 

kecamatan masing-masing pada tahun 1983.  Bantuan yang diberikan berupa 

alat-alat perlengkapan penimbangan dan dana untuk dipergunakan pemberian 

makanan tambahan (PMT).  Keberhasilan ini dibuktikan pada tanggal 20 juli 

1984 Ibu Menteri Negara Urusan Peranan Wanita berkenan meemberikan 

piagam penghargaan pada sejumlah 19 orang para pembina dan pelaksanan 

proyek perintis Bina Keluarga dan Balita (TP PKK Semarang,1980-1985: 

64). 

  Gerakan PKK dengan kelompok kerjanya, terkenal dengan nama 

Pokja PKK dari Pokja nomor satu sampai nomor empat, selalu tanggap 

terhadap program dan kegiatan yang dirancang pemerintah untuk rakyat, 

utamanya untuk kaum ibu atau perempuan. Pokja empat PKK sangat erat 

hubungannya dengan penyelenggaraan program Kesehatan. Gerakan PKK 

sangat aktif memberikan penyuluhan kesehatan dan salah satunya ikut 

membantu pelayanan KB, baik dalam membagi alat kontrasepsi atau 
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memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi bagi remaja dan 

melakukan penimbangan balita. Gerakan KB dan Kesehatan membentuk Pos 

Pelayanan Terpadu di Kota atau Desa atau lebih dikenal dengan nama 

Posyandu di tahun 1983, hampir semua kader PKK menjadi mitra kerja yang 

sangat akrab dari gerakan KB.  Program PKK  mengadakan sosialisasi KB 

dan kesehatan sederhana, terutama untuk mencegah adanya penyalit menular, 

ikut serta membantu distribusi alat dan obat kontrasepsi, garam yodium (TP 

PKK Semarang, 1985-1989) 

  Kegiatan PKK Kotamadya Semarang pada tahun 1996-1997 yakni 

mengadakan penyuluhan ke Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota 

Semarang. Isi dari kegiatan penyuluhan tersebut ialah mengenai perilaku 

hidup bersih dan sehat (PHBS).  Dalam PHBS tersebut meliputi: Kesehatan 

ibu dan anak, penyuluhan ini diberikan kerena mengingat anak  adalah 

generasi penerus bangsa, maka untuk mendidiknya harus dimulai dari kecil, 

dengan cara memberikan informasi kepada perempuan tentang gizi yang baik 

untuk bayi dan anak. Memberikan penyuluhan tentang Gaya Hidup yang 

isinya membicarakan bahwa hidup sehat tidak harus mahal, cukup dengan 

olah raga, tidak  minum miras, tidak merokok dan sadar akan bahaya AIDS. 

Penyuluhan kesehatan lingkungan diberikan karena TP PKK menyadari 

lingkungan merupakan tempat  berkembangnya penyakit, mengingat di Kota 

Semarang terdapat banyak  industri-industri yang menghasilkan  limbah yang 

berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. 



 

 

 

 

80 

Peranan PKK di bidang kesehatan berupa kegiatan dalam pembinaan 

tentang kesehatan lingkungan dan mengadakan pembinaan rumah tangga, 

dengan dibantu Dinas Kesehatan Kotamadya Semarang dalam memberikan 

pembinaan tersebut.Program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju 

pertumbuhan penduduk dengan mengadakan penyuluhan serta pembinaan 

kepada warga masyarakat, khususnya para ibu atau perempuan adalah untuk 

ber KB.Program tersebut sudah mulai disadari warga Semarang, terbukti 

dengan penggunaan KB yang semakin meningkat. Keberhasilan program 

Keluarga Berencana atau KB ini, tidak lain karena adanya kerja sama warga 

dan pemerintah serta adanya peran serta kader PKK yang sudah memberikan 

penyuluhan pada masyarakat disetiap kali pertemuan para kader PKK.   

Kader PKK yang notabennya perempuan merupakan ujung tombak bagi 

kesejahteraan keluarga, baik itu keluarganya maupun masyaraka. Salah 

satunya adalah dengan tercukupinya kebutuhan pangan dalam arti 

terpenuhinya status gizi, yang akan menentukan kualitas fisik manusia 

sebagai modal dasar dalam pembangunan nasional. Gizi merupakan 

komponen  dasar dalam upaya peningkatan kelangsungan hidup dan 

perkembangan manusia sejak dini. Perempuan mempunyai peranan penting 

dalam menentukan status gizi dalam keluarga.  

 

3. Bidang Politik 

 Secara normatif, kedudukan wanita dan pria adalah sejajar. Akan 

tetapi, dalam kehidupan nyata seringkali terendap apa yang lazim disebut 



 

 

 

 

81 

dengan istilah gender stratification yang menempatkan status wanita 

dalam tatanan hierarkis pada posisi subordinan atau tidak persis sejajar 

dengan posisi kaum pria. Tatanan hierarkis demikian antara lain ditandai 

oleh kesenjangan ekonomi (perbedaan akses pada sumber-sumber 

ekonomi) dan sekaligus kesenjangan politik (perbedaan akses pada peran 

politik). Dibandingkan dengan wanita, pria memperoleh akses yang lebih 

besar kepada sumber-sumber ekonomi dan politik. Secara ekonomis, pria 

lebih banyak mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan 

daripada wanita. Sedangkan secara politis, pria lebih banyak menempati 

posis-posisi kunci dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, 

perjuangan wanita untuk mencapai puncak strata sosial lebih berat dan 

berliku-liku.    

 Hal ini terlihat jelas bahwa keterwakilan perempuan dalam politik 

masih bersifat pada satu arah tidak terbuka secara luas, karena Golkar pada 

zaman itu merupakan dominasi dalam parlemen. Partisipasi perempuan 

pada zaman orde baru sudah cukup diperhatikan walaupun memang 

mengalami ketidaksetaraan dengan politisi laki-laki dalam parlemen, 

selain itu juga perempuan cenderung partisipasinya tidak terbuka secara 

luas, melainkan hanya dalam internal Golkar sendiri dan cenderung sedikit 

keterwakilannya dibandingkan dengan laki-laki.  

 Anggota PKK yang terdiri dari hampir semua ibu-ibu di pedesaan, 

menjadi sasaran dari program dan kegiatan PKK. Masyarakat yang 

notabene dari pedesaan biasanya tidak terlalu kaku dalam mengolah 
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kegiatannya. Inti dari kegiatan mereka biasanya gotong royong untuk 

memelihara kebersamaan, baik antar tetangga atau dengan ibu-ibu yang 

berasal dari desa lainnya. Para kader PKK bisa saja saling tukar menukar 

pengalaman dan meminjam para pelatih atau pendamping yang berasal 

dari desa tetangganya. Para pejabat dari dinas biasanya juga bisa 

memberikan semangat atau memberi masukan berupa petunjuk-petunjuk 

tehnis yang diperlukan oleh para kader dari desa, bahkan tidak jarang 

mereka diundang untuk memberi penyuluhan secara langsung kepada 

anggota PKK yang ada. Hal inilah yang membuat partai Golkar pada saat 

itu mempunya basis kekuatan politik terutama pada kaum ibu-ibu. Karena 

peran dari TP PKK yang bisa terjun langsung ke dalam masyarakat. Pada 

masa orde baru PKK merupakan gerakan yang dinaungi dan diawasi 

langsung oleh pemerintah (Arsip PKK, 1980). 

B. Pengaruh PKK dalam Bidang Ekonomi 

Perempuan memainkan suatu peran penting dalam pembangunan, baik 

dalam konteks keluarga maupun masyarakat, termasuk dalam aktivitas 

ekonomi. Salah satu strategi pemberdayaan perempuan adalah melibatkan 

perempuan dalam aktivitas ekonomi melalui pengembangan kemampuan 

berwirausaha.  

Kegiatan TP PKK Kodya dan kecamatan dibantu Dinas yang terkait 

didalamnya pada tahun 1984-1985 di kecamatan Semarang Barat, Kelurahan 

Tawangrejosari memberikan bantuan modal berupa: Bantuan modal untuk 

koperasi (simpan pinjam) sebesar Rp.150.000. Bantuan yang lain berupa 

bibit-bibit sayuran, bantuan ternak. Hal ini dimaksudkan agar warga sekitar 
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terutama ibu-ibu kelurahan Tawangrejosari memiliki ketrampilan dan ikut 

membantu perekonomian keluarga (TP PKK Kota Semarang,1980-1985: 70). 

Peranan PKK dan pengaruhnya terhadap perempuan dalam pembinaan 

dan peningkatan pendapatan ekonomi keluarga. Dilihat dari program kerja 

PKK yang mempunyai prioritas program berupa Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga (UP2K). UP2K ini dapat dijadikan sebagai basis 

implementasi pemberdayaan perempuan di tingkat praktis. Potensi, daya, dan 

karakter perempuan yang tidak kalah penting dan bobotnya dengan laki-laki 

dapat menjadikan program UP2K-PKK sebagai salah satu upaya menolong 

masyarakat dari keterpurukan ekonomi dengan jalan memberdayakan dan 

membangun masyarakat menjadi individu atau keluarga yang mandiri.  

Program UP2K-PKK sebagai basis pembinaan perempuan 

merupakan upaya untuk memecahkan belenggu sosial budaya berupa 

konstruksi sosial yang telah menginternal pada perempuan,  yaitu dengan cara 

langsung memberi peran ekonomi kepada kaum perempuan terutama pada 

lapisan masyarakat yang tidak mampu. Upaya pemberdayaan dan 

peningkatan usaha kecil atau sektor ekonomi kerakyatan melalui pendekatan 

program UP2K-PKK merupakan salah satu alternatif strategis untuk 

menopang perekonomian Nasional. Terlebih dalam program ini muatan peran 

perempuan sangat signifikan yang selama ini mayoritasnya termarjinalisasi 

dalam sektor  kehidupan sosial dan ekonomi.  Kaum perempuan dalam sektor 

sosial dan ekonomi, pada akhirnya akan mampu menciptakan dinamisasi dan 

iklim kondusif dalam kerangka pemberdayaan usaha kecil. 



 

 

 

 

84 

Kegiatan UP2K-PKK Semarang pada tahun 1997-1998 yaitu 

mengadakan pembinaan secara terus menerus dan berjenjang terhadap 

pelaksanaan Program UP2K. Untuk lebih meningkatkan mutu perempuan 

dalm berwirausaha diadakan kursus ketrampilan di tingkat kelurahan atau 

kecamatan untuk meningkatkan ketrampilan pelaksanaan UP2K (TP PKK 

Semarang tahun 1995-1998) 

Strategi pengembangan UP2K-PKK ini ditopang oleh model kegiatan 

yang tepat untuk dilaksanakan. Hal ini tentunya harus mempertimbangkan 

faktor kondisi lingkungan, agar program yang dilaksanakan dapat dikonsumsi 

oleh masyarakat setempat.  Namun demikian program UP2K-PKK yang akan 

dilaksanakan paling tidak  harus mengacu pada dua karakteristik utama, yaitu 

berskala usaha kecil dan bersifat pemenuhan kebutuhan pokok (necessities) 

masyarakat atau lingkungan setempat. Melihat kegiatan sektor informal di 

Kota Semarang yang sangat kompleks dan bersifat multidimensional, maka 

prospek  pengembangan program UP2K-PKK di Kota Semarang sangat cerah 

dan memungkinkan diangkat menjadi komoditas unggulan di sektor ekonomi 

perkotaan. Seperti mengadakan lomba pengelolaan UP2K di tingkat 

kecamatan Kotamadya Semarang pada tahun 1994. 

TP PKK sebagai penggerak utama dan keluarga menjadi tujuan dari 

gerakan PKK. Sebagai gerakan perempuan yang dioperasionalkan pada 

tingkat pemerintah paling bawah , PKK bertujuan membantu kelancaran 

mesin birokrasi pemerintah Kotamadya Semarang. Peran Tim Penggerak 

PKK dan Kader sangat menentukan keberhasilannya program PKK. 
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Perempuan sangat aktif mengadakan penyuluhan yang berkaitan dengan 

programnya sampai ke desa-desa. Dengan kondisi seperti itu, kaum 

perempuan tidak hanya cuma sebagai pendamping suami tetapi telah aktif dan 

dilatih mendukung berhasilnya program pemerintahan Kotamadya Semarang.      

Kegiatan PKK dalam perananya di bidang ekonomi tertuang dalam 

penyuluhan-penyuluhan peningkatan mutu hasil usaha rumah tangga dan 

berusaha untuk memasarkannya ditingkat desa dan kecamatan.  Harapan lebih 

lanjut, upaya ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga yang akan 

berimbas pada ekonomi masyarakat.  Kegiatan tersebut berupa industri rumah 

tangga makanan dan minuman, atau usaha produksi sandang atau kursus 

ketrampilan sandang pada tahun 1997 di Tim Penggerak seluruh Kecamatan 

Kotamadya Semarang. Semangat kerjasama atau gotong royong ini juga 

dapat mengembangkan kehidupan berkoperasi. Koperasi merupakan dasar 

demokarasi ekonomi yang diharapkan dari, oleh, dan untuk masyarakat. 

Karena itu perlu dikembangkan di kalangan keluarga, karena akan 

mendorong kesempatan berusaha dan kesempatan kerja di berbagai lapangan 

baik produksi maupun jasa ( TP PKK Semarang , 1994: 21). 

Dengan adanya  program PKK terutama yang berhubungan dengan 

kondisi sosial ekonomi, kondisi masyarakat Kota Semarang, menjadi semakin 

berkembang ke arah yang lebih baik dengan cara meningkatkan pola pikir 

perempuan, yang tadinya hanya sebagai pendamping suami semata, dengan 

adanya program PKK perempuan diharapkan mampu sejajar dengan laki-laki. 

Lewat gerakan PKK kualitas kaum ibu lebih ditingkatkan mengingat 



 

 

 

 

86 

perempuan juga sebagai seorang ibu yang nantinya akan menanamkan dasar 

watak manusia-manusia baru. Jadi sangat jelas jika kualitas kaum ibu akan 

menentukan kualitas putra-putri bangsanya kelak. 
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BAB VI 

 

SIMPULAN 

 

 
1. Gagasan dan ide lahirnya gerakan PKK tidak terlepas dari upaya 

mengangkat derajat, harkat dan martabat rakyat.Terutama kaum 

perempuan agar selaras, seimbang, serasi dengan kedudukanya sebagai 

insan Tuhan. Gerakan PKK di masyarakat berawal dari kepedulian 

Isteri Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1960-an, Ibu Isriati Moenadi, 

setelah melihat keadaan masyarakat masyarakat Jawa Tengah 

khususnya Daerah Dieng Kabupaten Wonosobo banyak yang menderita 

Honger Odeem (HO) / busung lapar.  

2. Mengingat sasaran dari gerakan PKK adalah unit terkecil dalam 

masyarakat yang perlu ditingkatkan kepribadian maupun 

kemampuannya, maka untuk menangani hal tersebut telah dilaksanakan 

usaha pembinaan agar dapat menjangkau sasaran tersebut.  Namun 

mengingat situasi dan kondisi wilayah kotamadya Daerah Tingkat II 

Semarang sebagai ibukota Propinsi Dati I Jawa Tengah yang kompleks 

dari wilayah yang terdiri dari daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, 

banyak penduduk yang heterogen baik tingkat pendidikan, ekonomi 

maupun suku bangsa di karenakan banyak penduduk yang datang ke 

Kotamadya Semarang 

3. Peran kaum perempuan dalam pembangunan bangsa ini, semakin 

jelas dan tegas. Salah satunya melalui gerakan pembinaan keluarga 
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(PKK). Keberadaan PKK yang memiliki jaringan sampai tingkat 

kelurahan, RW/RT, dasa wisma memang menjadi sangat strategis untuk 

menanggulangi berbagai masalah yang di hadapi masyarakat dan 

mempunyi peran dalam memperbaiki kualitas hidup bermasyarakat. 

Pelaksanaan gerakan PKK telah dapat dirasakan manfaatnya bagi kaum 

perempuan maupun warga masyarakat, antara lain adanya peningkatan 

pengetahuan, wawasan, ketrampilan maupun pola pikir dan tingkah 

laku dalam rangka peningkatan kesejahteraan keluarga di bidang 

kesehatan, pendidikan, ekonomi. Gerakan PKK sangat memungkinkan 

kaum perempuan untuk melakukan upaya pemberdayaan sehingga 

mampu menempatkan diri pada posisi yang strategis dalam berinteraksi 

dengan masyarakat. 
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Gambar 1 : Kursus rias pengantin di Kelurahan Tembalang tahun 1983 

Sumber : Buku Memori TP PKK Kota Semarang tahun 1980-1985 
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Gambar 2 : Ceramah tentang kenakalan remaja oleh Pokja 1 

Sumber : Buku Memori TP PKK Kota Semarang tahun 1980-1985 
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Gambar 3 : Pembinaan tentang pangan dan home industri di Kelurahan 

Tembalang Kecamatan Semarang Selatan. 

Sumber : Buku Memori TP PKK Kota Semarang tahun 1980-1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

96 

 
Gambar 4 : Tim Penggerak PKK memberikan ketrampilan kepada warga nelayan 

di Kelurahan Tawangrejosari Kecamatan Semarang Barat oleh Pokja II. 

Sumber : Buku Memori TP PKK Kota Semarang tahun 1980-1985 
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Gambar 5 : Kegiatan Posyandu di Kelurahan Krapyak Kecamatan Semarang barat 

Sumber : Buku Memori TP PKK Kota Semarang tahun 1980-1985 
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Gambar 6 : TP PKK pada tahun 1988 bekerjasama dengan SMKK, memberikan 

penyuluhn ketrampilan di Kelurahan-kelurahan Kota Semarang.  

Sumber : Buku Memori TP PKK Kota Semarang tahun 1986-1989 
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Gambar 7 : Pembinaan adminitrasi oleh TP PKK di kelurahan Gunungpati tahun 

1988 

Sumber : Buku Memori TP PKK Kota Semarang tahun 1986-1989 
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Gambar 8 : Memberikan penyuluhan mengenai keuangan keluarga. Pada tahun 

1993 di gedung PKK Kota Semarang 

Sumber : Buku Memori TP PKK Kota Semarang tahun 1990-1994 
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Gambar 9 : TP PKK bekerja sama dengan Dinas Pertanian, memberikan 

penyuluhan tentang aneka usaha tani tahun 1994 di gedung pertemuan PKK 

Semarang 

Sumber : Buku Memori TP PKK Kota Semarang tahun 1990-1994 
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Gambar 10 : lomba rias pengantin tahun 1995 berkerja sama dengan Departemen 

sosial 

Sumber : Buku Memori TP PKK Kota Semarang tahun 1990-1994 
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Gambar 11 : Memeberikan bantuan tanaman produktif berupa tanaman mangga 

dan mlinjo kepada koordinator PKK Per Kecamatan Kota Semarang tahun 1997 

Sumber : Buku Memori TP PKK Kota Semarang tahun 1995-2000 
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Suara Merdeka : kamis 8 april 1993, Halm II 

 

 
Sumber : Suara Merdeka, edisi 6 November 1980 
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Sumber : Suara Merdeka, edisi 31 Desember 1980 
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Sumber : Suara Merdeka, edisi 3 Januari 1980 
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Sumber : Suara Merdeka edisi, 5 februari 1990 

 

 

 

 

Lampiran 9 
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Sumber : Suara Merdeka edisi, 20 april 1980 
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Lambang PKK 

 

 

 

  Bentuk dari lambang PKK itu sendiri yaitu bentuk Akolade 

melingkar segi lima memiliki arti Pancasila sebagai asas Gerakan 

PKK. Bentuk ini terdiri dari gambar : 

a. Segilima, melambangkan Pancasila sebagai dasar/asas Gerakan 

PKK. 

b. Bintang melambangkan Ketuhanan yang Maha Esa. 

c. 17 butir kapas, 8 simpul pengikat dan 45 butir padi , melambangkan 

kemerdekaan RI dan kemakmuran. 

d. Akolade melingkar, melambangkan wahana partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan segala kegiatan 

dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala 

aspek kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
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e. Rangkaian mata rantai, melambangkan masyarakat yang terdiri dari 

keluarga-keluarga sebagai unit terkecil yang merupakan sasaran 

Gerakan PKK. 

f. Lingkaran putih, melambangkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga dilaksanakan secara terus menerus dan 

berkesinambungan. 

g. 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga, 

melambangkan gerakan masyarakat dalam pembangunan dengan 

melaksanakan 10 program pokok PKK dan sasaranya keluarga 

sebagai unit terkecil dalam masyarakat. 
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