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1.1.

LATAR BELAKANG
Pembangunan ekonomi adalah salah satu upaya bagi pemerintah daerah

dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan
kesejahteraan biasanya dijadikan sebagai tolok ukur untuk mengetahui
keberhasilan

proses

pembangunan

suatu

wilayah.

Untuk

mewujudkan

pembangunan ekonomi yang berhasil maka diperlukan perencanaan yang

DI

Y

menyeluruh sebagai suatu unit (economic entity) yang didalamnya terdapat
berbagai unsur yang saling berinteraksi satu sama lain (Arsyad, 2010).
dan

pertumbuhan

ekonomi

di

Daerah

Istimewa

D

Pembangunan

PR

Yogyakarta tergolong cepat dan massif. Hal ini tidak lain karena DIY sebagai
kota pariwisata dan pendidikan sehingga perputaran ekonomi di DIY tergolong
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tinggi. Banyak didirikan pusat-pusat perekonomian yaitu pusat perbelanjaan
baik yang modern maupun tradisional. Selain itu, banyak fasilitas penunjang
seperti hotel, penginapan, indekos, restoran, warung kaki lima dll. Banyaknya
destinasi yang dibuka membuat perekonomian mulai tumbuh merata.
Perekonomian Desa sudah mulai bergerak dengan adanya destinasi-destinasi

et

yang dibuka. Destinasi-destinasi tersebut banyak diantaranya yang dikelola
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sendiri oleh masyarakat setempat.
Adanya pertumbuhan ekonomi yang baik, nyatanya masih ada beberapa

permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Daerah DIY.
Diantaranya angka kemiskinan dan kesenjangan yang masih cukup tinggi.
Penduduk miskin di DIY pada Maret 2020 sebesar 12,28% dari total jumlah
penduduk. Jumlah ini berada diatas angka rata-rata nasional yaitu 9,78%.
Sedangkan nilai index gini DIY pada tahun 2020 yaitu 0,434. Angka ini berada
diatas nilai index gini indonesia yaitu 0,381. Pemda DIY terus melakukan
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berbagai program dan kegiatan untuk menekan angka kemiskinan dan index
gini tersebut.
Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%) Jawa-Bali Tahun 2015 - 2020
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Sumber: BPS 2020, diolah

Problematika kemiskinan di DIY yang bertahun-tahun merupakan yang

tertinggi di pulau Jawa dan ketimpangan pendapatan di DIY yang tertinggi di
seluruh Indonesia merupakan keadaan luar biasa yang membutuhkan
keseriusan dan kontribusi pemecahan dari multipihak. Problematika sosial
ekonomi perempuan ibu rumah tangga buruh gendong, buruh pabrik konveksi,
buruh harian lepas, buruh kerajinan (batik, rajut, paperbag, dsb), buruh tani,
usaha mikro, dll di DIY. Perlu optimalisasi program dan terobosan baru yang
melibatkan parapihak sesuai kekhasan dan keistimewaan DIY.
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Perkembangan Gini Rasio di Wilayah Jawa-Bali
Gini Rasio
DKI
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Periode

DIY
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Salah satu program yang dilakukan adalah dengan menggiatkan kegiatan
ekonomi yang berbasis masyarakat salah satunya dari kelompok Ibu Rumah
Tangga. Tingginya angka kemiskinan salah satunya dikarenakan rendahnya
penghasilan yang didapat dalam setiap rumah tangga. Maka untuk membantu
perekonomian dalam rumah tangga, Ibu Rumah Tangga diharapkan dapat
membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Adanya stigma menjadi ibu
rumah tangga artinya tidak mempunyai penghasilan harus diubah. Ibu rumah
tangga berpotensi untuk mempunyai penghasilan sehingga dapat membantu

DI

Y

perekonomian keluarga.

Pemberdayaan terhadap Ibu Rumah Tangga ini tidak melupakan kodrat

D

ibu dalam mengurusi anak dan pekerjaan rumah. Maka pemberdayaan ini

PR

menggali apa yang menjadi potensi disekitar lingkungan tersebut. Adanya
berbagai bantuan dan pembiayaan dari berbagai pihak dapat membantu
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kegiatan pemberdayaan ibu rumah tangga. Program untuk Ibu Rumah Tangga
ini sebagai penunjang untuk program lainnya. Sebagai contoh program desa
wisata yang berbasis kebudayaan yang menawarkan keindahan alam. Ibu-ibu
rumah tangga setempat dapat dilatih dan diperkenalkan untuk membuat
semacam kerajinan dan kuliner khas desa setempat. Program ini dapat

et

dikomersialisasikan sebagai branding desa atau wilayah setempat. Namun hal
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ini perlu kerjasama dari semua pihak dalam mensukseskan program tersebut
baik dari pihak pemerintah, masyarakat, maupun pihak ketiga apabila
diperlukan. Maka perekonomian masyarakat setempat dapat meningkat.
Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi penting untuk dilakukan

Kajian Kebijakan tentang Penguatan Perekonomian Berbasis Ibu Rumah
Tangga. Dengan disusunnya Kajian Kebijakan tersebut, diharapkan dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga dapat mengurangi angka
kemiskinan dan indeks gini di Daerah Istimewa Yogyakarta.
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1.2.

RUMUSAN MASALAH

Beberapa

permasalahan

yang

merupakan

kendala

utama

Penguatan

Perekonomian Berbasis Ibu Rumah Tangga adalah:
1. Bagaimanakah

pemberdayaan

perekonomian

yang

dilakukan

untuk

pengembangan manajemen komoditas yang berbasis potensi lokal?
2. Bagaimana hasil program pemberdayaan perekonomian ibu rumah tangga
terhadap Peningkatan Ekonomi kaum perempuan ?
3. Bagaimana gambaran kemiskinan dan ketimpangan yang terkait dengan

Y

ekonomi ibu rumah tangga yang ada di DIY?

DI

4. Bagaimana upaya yang harus dilakukan guna penurunan kemiskinan dan

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN KAJIAN
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A. Maksud

PR

D

ketimpangan yang terkait dengan ekonomi ibu rumah tangga di DIY?

Maksud penyusunan Kajian Penguatan Perekonomian Berbasis Ibu Rumah
Tangga untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga

Yogyakarta
B. Tujuan

et

dapat mengurangi angka kemiskinan dan indeks gini di Daerah Istimewa
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Adapun tujuan dari Kajian Penguatan Perekonomian Berbasis Ibu Rumah
Tangga :

1. Mengidentifikasikan

perempuan

yang

melakukan

usaha

ekonomi

produktif.

2. Melakukan Identifikasi kemampuan perempuan dalam mengelola usaha
ekonomi produktif.
3. Mengidentifikasikan potensi sumber daya manusia sebagai sumber
berkembangnya usaha ekonomi produktif.
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1.4.

MANFAAT KAJIAN

Kajian Penguatan Perekonomian Berbasis Ibu Rumah Tangga di DIY
bermanfaat sebagai:
a. Masukan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD DIY dalam menyusun
regulasi dan program Penguatan Perekonomian Berbasis Ibu Rumah
Tangga di DIY
b. Panduan bagi seluruh elemen ibu rumah tangga di DIY dalam
meningkatkan peran dan kontribusi dalam perekonomian DIY
bagi

stakeholder

terkait

untuk

berpartisipasi

Y

c. Panduan

dan

DI

bekerjasama dalam Penguatan Perekonomian Berbasis Ibu Rumah

bagi Pemerintah Pusat dalam memperbaiki regulasi

PR

d. Masukan

D

Tangga di DIY

1.5.
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Penguatan Perekonomian Berbasis Ibu Rumah Tangga di Indonesia

HASIL (OUTPUT) DAN SASARAN (OUTCOME) KAJIAN

Hasil Kajian Penguatan Perekonomian Berbasis Ibu Rumah Tangga di DIY
diharapkan dapat menjadi bahan untuk peninjauan terhadap kebijakan yang

Se
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berikut:

et

diberlakukan. Secara khusus output dan outcome kajian ini adalah sebagai

a. Hasil (Output)

1. Model dan Peta Jalan (Roadmap) penguatan perekonomian berbasis
ibu rumah tangga di DIY

2. Model Kolaborasi Multipihak yang sistematis dalam penguatan
perekonomian berbasis ibu rumah tangga di DIY
3. Rekomendasi dan Rencana Aksi penguatan perekonomian berbasis
ibu rumah tangga di DIY
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b. Sasaran (Outcome)
1. Terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat sehingga menekan
angka kemiskinan dan indeks gini di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Terciptanya produktivitas ibu rumah tangga untuk turut menggerakan
roda perekonomian masyarakat.
METODE KAJIAN

Y

1.6.

DI

1.6.1. Pendekatan Kajian

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dilakukan melalui studi

D

pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa hasil

PR

penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis
normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group
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discussion) dan rapat dengar pendapat.

Medote yuridis empiris atau

sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau
penelaahan terhadap peraturan yang berlaku. Metodologi dalam kajian
ini memadukan penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan

et

menggunakan data primer dan sekunder.
Kajian ini menggunakan pendekatan kajian tindak partisipatif, di mana
ditujukan
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kajian

untuk

memecahkan

masalah

dalam

penguatan

perekonomian berbasis ibu rumah tangga di DIY. Kaji tindak ini akan
melibatkan peranserta aktif para pihak, pemangku kepentingan, dan
lembaga

terkait

dalam

tahapan-tahapan

kajian

sampai

dengan

penyusunan rekomendasi pemecahan masalah tersebut. Sebagai bagian
penting dari kaji tindak partisipatif, maka kajian ini akan menggunakan
metode studi kasus, dengan melihat lokasi-lokasi yang model
penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga sudah cukup baik
sehingga dapat dijadikan role model/benchmark.
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1.6.2. Ruang Lingkup Kajian
Secara umum kajian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
a. Penyusunan Kajian Kebijakan dengan melaksanakan;
1. Studi kepustakaan
2. Penyusunan rancangan pelaksanaan, meliputi; identifikasi masalah
metodologi, dan konsep analisis.
3. Pengumpulan data dan informasi terkait pekerjaan yang serta melakukan
pengolahan data dan analisis serta perancangan tujuan, sasaran, arah

nya

rapat-rapat,

Focus

Group

Discussion

DI

b. Dilaksanakan

Y

kebijakan, strategi, indikasi program.

(FGD)

D

menghadirkan Narasumber Akademisi yang kompeten.

PR

c. Hasil pekerjaan berupa Kajian Kebijakan Laporan Pendahuluan, Laporan
Akhir, agar lengkap diterima.
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Secara khusus kajian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
a. Area Kajian dibagi menjadi tiga area yang mewakili karasteristik
wilayah dan representasi perekonomian berbasis ibu rumah tangga
sesuai topografis dan demografis DIY, yaitu:
1) area 1; perekonomian berbasis ibu rumah tangga di daerah pusat
(urban)

et

perkotaan

Kota

Yogyakarta

dan

semi-urban

di

Se
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Kabupaten Sleman
2) area 2; perekonomian berbasis ibu rumah tangga daerah
pegunungan di perdesaan di Kabupaten Kulon Progo

3) area 3; perekonomian berbasis ibu rumah tangga perdesaan
pesisir di Kabupaten Bantul

b. Variabel Kajian Regulasi perekonomian berbasis ibu rumah tangga,
Sumber daya Manusia, kelembagaan/organisasi/komunitas, Peran
Pemerintah, Jaringan/kolaborasi, dan Ilmu Pengetahuan & Teknologi.
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c. Subjek Kajian meliputi organ-organ perekonomian berbasis ibu rumah
tangga di DIY yaitu: paguyuban, perkumpulan, kelompok, koperasi
berbasis ibu rumah tangga.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data
Tahapan Kajian
Tahap-tahap dalam kajian penguatan perekonomian berbasis ibu rumah
tangga di DIY adalah sebagai berikut:

Y

a. Studi literature (Literature riview) dan studi data sekunder;

DI

(secondary data review) dilakukan melalui penelusuran pustaka

D

yang memuat konsepsi/teori penguatan perekonomian berbasis

PR

ibu rumah tangga, serta dokumen-dokumen yang menjadi dasar
penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga di DIY.
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Publikasi data statistis dari BPS, Bappeda DIY, Bank Indonesia,
dan berbagai lembaga terkait menjadi referensi dalam kajian ini.
b. Legal review; dilakukan melalui penelusuran berbagai produk
regulasi baik di tingkat nasional maupun daerah yang terkait
dengan penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga di

et

DIY. Regulasi utama yang akan dijadikan referensi kajian ini
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adalah:

a. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
b. Undang-Undang Nomor 24Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif;

c. Peraturan

Menteri

Pemberdayaan

Perempuan

Dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan
Untuk

Meningkatkan

Kesejahteraan

Pemberdayaan Perempuan

9

Keluarga

Melalui

c. Studi kasus; dilakukan di komunitas dan kawasan yang terdapat
model kolaborasi penguatan perekonomian berbasis ibu rumah
tangga, serta desa yang menjalankan berbagai aktivitas dalam
mendorong penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga.
Komunitas / kawasan lokasi studi kasus (case study) di antaranya
adalah komunita kelompok Wanita Tani Pawon gendhis di
pegunungan Menoreh, Kulon Progo, Usaha Bersama Trini Karya

DI

Perempuan Pesisir Poncosari, Bantul..

Y

di Sleman, Kelompok UB di Kota Yogyakarta, dan Kelompok

D

Studi kasus dilakukan melalui wawancara mendalam (depth

PR

interview), pemetaan partisipatif, Focus Group Discussion (FGD),
dan workshop). Studi juga mendalami bagaimana pemanfaatan
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sistem dan teknologi informasi dalam mendorong penguatan
perekonomian berbasis ibu rumah tangga. Output studi kasus
berupa kolaborasi dan penguatan perekonomian berbasis ibu
rumah tangga..

Kajian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa Kajian

et

kualitatif (exploratory research). Metode ini dilakukan dengan
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melakukan diskusi kelompok terfokus (FGD) dan wawancara
mendalam untuk menggali pandangan (persepsi) subjek Kajian
terkait dengan variabel kajian.
Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi perihal
variabel Kajian dari narasumber kunci yang berasal dari 4
kelompok dan wilayah dengan berbagai latar belakang sebagai
berikut:
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No Kategori

Narasumber

1

Pengelola Kelompok Wanita

Perdesaan Pegunungan

Tani Pawon Gendis, Kulon
Progo
2

Perbatasan (Semi-urban)

Pra-Koperasi Trini Karya,
Sleman

Perdesaan Pesisir

BUMDes Poncosari, Bantul

4

Perkoraan (urban)

Kelompok PKK/Usaha

DI

Y

3

PR

D

Bersama, Yogyakarta

d. Workshop multi pihak dan workshop para ahli; dilakukan untuk
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mendiskusikan hasil-hasil studi literature, studi data sekunder,
studi regulasi, studi kasus, di lapangan yang sudah diformulasikan
dalam sebuah model untuk validasi dan mendapat masukan
perbaikan. Pendapat ahli dan masukan para pihak akan menjadi
bahan perbaikan model dan penyusunan rekomendasi akhir.
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Workshop dilakukan di DPRD DIY.

Parapihak terkait yang akan terlibat dalam FGD dan Workshop
Validasi hasil Kajian:
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY
2. Dinas Sosial DIY
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
4. Dinas Koperasi dan UKM DIY
5. Dinas Koperasi dan UKM Kab. Sleman
6. Dinas Koperasi dan UKM Kab. Bantul
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7. Dinas Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta
8. Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kulon Progo
9. Dinas Koperasi dan UKM Kab. Gunungkidul
10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanl
(BKKBN) DIY
11. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM
12. Mubyarto Institute
13. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) DIY

DIY

D

15. Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) DIY

DI

Y

14. Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK)

with Disabilities), DIY

PR

16. CIQAL (Center for Improving Qualified Activity in Live of People
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17. Perkumpulan Paluma Nusantara, DIY
18. Dompet Dhuafa, DIY

19. Tim Tenaga Ahli DPRD DIY

1.6.4. Analisis Data

et

Kajianini menggunakan analisis kualitatif yang meliputi:.
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a. Analisis

Kualitatif

Deskriptif;

digunakan

untuk

mengkaji

berbagai pandangan (persepsi) narasumber kunci dan peserta
FGD terkait variabel kajian.

b. Analisis Lingkungan Strategis; digunakan untuk mengkaji
kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, yang digunakan
untuk merumuskan alternatif strategi penguatan perekonomian
berbasis ibu rumah tangga di DIY
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1.6.5. Jadwal Kajian
Waktu pelaksanaan Kajian Penguatan Perekonomian Berbasis Ibu Rumah
Tangga secara keseluruhan dilaksanakan pada tanggal 1 April sd 29 Juni
2021 selama 90 hari kalender 3 (tiga) bulan.

MODEL KOLABORASI UNTUK PENGUATAN EKONOMI BERBASIS
PEREMPUAN

D

2.1.

DI

Y

BAB II
KAJIAN TEORI DAN PRAKTEK EMPIRIS

PR

Kolaborasi berasal dari kata “co-labor” yang berarti ‘bersama – bekerja’
atau bisa dimaknai dengan ‘saling-berinteraksi’ dan ‘saling berkontribusi’
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(Salman, 2012). O’leary et al dalam Nikoyan (2015) mengartikan kolaborasi
sebagai proses memfasilitas dan mengoperasikan pengaturan multiorganisasi
untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat dilakukan atau tidak mudah
dipecahkan oleh organisasi tunggal. Adapun tujuan kolaborasi adalah untuk
mencapai tujuan – tujuan kolektif secara bersama – sama dengan melintasi

et

setiap batasan yang ada.
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Salman (2012) membagi kolaborasi dalam pembangunan daerah menjadi

dua bagian yakni kolaborasi dua pihak dan kolaborasi multipihak (multi
stakeholder). Kolaborasi dua terlibat saling bekerja dan saling berkontribusi
antara pemerintah dan komunitas untuk mencapai visi daerah di satu sisi dan
bagaimana memecahkan masalah disuatu daerah. Sedangkan kolaborasi
multipihak merupakan kolaborasi yang banyak melibatkan berbagai pihak yang
lebih bervariasi dan interaksi yang lebih kompleks. Untuk mengidentifikasi pihak
yang terlibat dalam kolaborasi (stakeholder), Colvin et al (2015) membaginya
kedalam tiga pendekatan yakni melalui pendekatan ilmiah, pendekatan seni,
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dan pendekatan fenomena. Ketiga pendekatan memiliki metode yang berbeda –
beda, pendekatan ilmiah dilakukan dengan dua cara yakni melalui creating
method dengan cara menetukan ruang lingkup isu geografis stakeholder dan
seeking method dengan menggunakan media serta melalui pedoman informasi
dan efek bola salju. Pendekatan seni dilakukan dengan dua cara juga yakni
melalui pendekatan intuisi dan pendekatan implisit. Pendekatan lain yakni
pendepakan fenomena dilakukan berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh

Y

stakeholder itu sendiri.

DI

Dalam tatanan dan pembangunan suatu daerah memerlukan kolaborasi karena:
1. Kebutuhan dan masalah yang semakin kompleks,

D

2. Arah dan kecepatan perubahan cenederung sulit dikontrol

PR

3. Kapasitas dan koompetensi dalam menyelesaikan masalah yang
semakin kompleks harus melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah,
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komunitas, kewirausahaan,

4. Kolaborasi bertujuan untuk mengelola kompleksitas masalah dan
kebutuhan tercukupi, serta

5. Saling interaksi dan kolaborasi untuk menumbuhkan rasa saling percaya,

kompleks.

et

hubungan timbal balik dan jaringan untuk pemecahan masalah yang
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Pendekatan kolaboratif terbagi menjadi lima bagian diantaranya:
1. Membangun daerah
2. Transpoformasi masyarakat dari posisi sebagai penerima manfaat
menjadi sebagai pelaku perubahan
3. Perwujuan kontribusi bersama
4. Pelibatan multipihak dalam perubahan yang semakin kompleks
5. Keterlibatan multipihak secara bersama
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Sebagai gambaran terdapat banyak model kolaborasi yang dapat dijadikan
sebagai refrensi, diantaranya:
1. Model Kolaborasi Usaha Bersama Trini Karya (2016)
Gambar 1. Model Kolaborasi Usaha Bersama Trini Karya

DI

Y

Dosen

PR

D

Mahasiswa
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Ibu Rumah Tangga
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et

Perguruan Tinggi (kampus): UMBY, UNY, UII, dan UGM

Trini Karya

Sumber: Data Primer Diolah (2021)
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Bagaimana Kolaborasi mahasiswa dan masyarakat dalam kegiatan
ekonomi? Kiranya jawaban pertanyaan ini adalah dengan melihat kelompok
usaha bersama yang ada di Dusun Trini, Sleman, Yogyakarta. Trini Karya
adalah usaha bersama yang diinisiasi oleh beberapa pihak; mahasiswa, dosen,
aktivis buruh, dan juga masyarakat / ibu-ibu buruh. Trini Karya hadir sebagai
jawaban atau respons untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang dialami oleh
ibu-ibu buruh pelipat kertas di dusun Trini.Trini Karya didirikan pada 27
November 2016, jenis usaha yang dijalankan berupa paper bag yang langsung

DI

Y

dibuat oleh ibu-ibu buruh dusun trini karya.

Keterampilan dalam membuat paper bag yang dimiliki oleh ibu-ibu Trini

D

adalah bagian tidak terpisahkan dari ‘alat produksi’ dalam sistem produksi paper

PR

bag. Jika selama ini mereka sebagai pekerja /buruh mendapatkan upah yang
‘kecil’ maka ketika mereka secara sadar untuk saling bekerja sama, melakukan
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usaha bersama dari kemampuan atau keterampilan yang mereka miliki, maka
peningkatan ekonomi akan lebih mungkin dan bisa tercapai. Trini Karya adalah
respons untuk semua itu.

Ibu-ibu Trini akan sulit bergerak jika mereka sendirian, maka hadirnya

et

kampus (dosen dan mahasiswa) yang kemudian menjadi mitra kolaborasi Trini
Karya menjadi tonggak sejarah bagaimana buruh ibu-ibu mulai bangkit dan
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menyadari apa yang bisa mereka lakukan. Ibu-ibu sebagai pekerja produksi,
kemudian mahasiswa dan dosen sebagai pengemas (branding, pemasaran, dan
bagaimana penciptaan kelembagaan yang sesuai untuk kelompok). Dengan
demikian maka berbagai tantangan, kebutuhan dan peluang pasar yang jauh
lebih besar bisa dijangkau.
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2. Model Kolaborasi Bank Sampah
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PR

D

DI

Y

Gambar 2. Model Kolaborasi Bank Sampah

Sumber: Naramadita et al (2017)

Narmadita et al (2017) menjelaskan penguatan ekonomi melalui Bank
Sampah. Bank Sampah merupakan salah satu alternatif model pengelolaan
sampah dalam upaya mengurangi permasalahan sampah dan meningkatkan

et

perekonomian masyarakat sekitar. Model pengelolaan ini melibatkan peran
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masyarakat/masyarakat dalam partisipasi bersama dalam menciptakan ekonomi
lokal yang lebih baik. Model pengelolaan sampah menekankan pada peran aktif
masyarakat, baik sebagai nasabah, pengelola bank sampah dan juga
penggerak masyarakat dalam meningkatkan perekonomian daerah. Persepsi
masyarakat terhadap model pengelolaan Bank Sampah merupakan model
alternatif

untuk

mengatasi

permasalahan

sampah

dan

pemberdayaan

masyarakat. Mayoritas masyarakat merasakan manfaat dari bank sampah ini
meski tidak terlalu besar namun dampaknya terasa langsung dan lingkungan
sekitar menjadi bersih dan hijau. Dampak yang diperoleh dengan adanya bank
sampah diwujudkan dalam sinergi antara masyarakat, bank sampah dan
17

pemerintah dalam mewujudkan program pemerintah dan pemberdayaan
masyarakat. Dengan efek sinergi yang diperoleh dengan meningkatkan ekonomi
lokal, lingkungan yang bersih, dan pemberdayaan masyarakat melalui
komunitas tertentu melalui kerajinan yang memiliki nilai ekonomi.
3. Model Jejaring Ekonomi Desa (Santosa, 2015)

Distribusi
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PR

Produksi/
Konsumsi

SDA

Desa Sekitar

Organisasi
Keuangan
Lokal (KSP)

Organisasi
Konsumen

KSP/LKM

APBDes/
BUMDes

et

APBD/APBN

Organisasi
Industri/
BUMD/BUMN

DI

SDM

Sarana
Produksi

BUMD/BUMN

Organisasi
Industri/
Perdagangan
lokal

D

Jaminan
Sosial

Y

Gambar 3. Model Jejaring Ekonomi Desa
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Sumber: Santosa (2015).
Model jejaring ekonomi desan merupakan sebuah modal kolaboarasi

peningkatan ekonomi yang melibatkan tiga pilar sebagai modal utama
peningkatan ekonomi desa yakni modal intelektual, modal material, serta
modal institusional (Santosa, 2015). Modal material merupakan modal utama
yang berfokus pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Modal
material tidak bisa didapatkan secara instan melainkan membutuh proses
yang cukup lama karena untuk membangun SDM tidak lah mudah,
setidaknya membutuhkan waktu minimal

tiga bulan untuk bisa melihat

hasilnya. Beberapa contoh modal intelektual yang telah di buat oleh Santosa
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(2015) diantaranya: sekolah pasar, sekolah buruh, sekolah koperasi gula
klapa, sekolah desa mandiri, sekolah nelayan, sekolah sagu, sekolah tani,
dan sekolah kopi. Sementara modal material merupakan modal material
merupakan modal yang berhubungan dengan modal secara umum untuk
membangun potensi ekonomi seperti modal dari segi finansial, infrastruktur
pasar, teknologi, kebutuhan produksi – informasi, tanah, lahan, dan lain
sebagainya. Modal utama yang terakhir adalah modal institusional yakni
modal yang berfokus pada pembangunan kelembagaan dari berbagai aspek

Y

seperi manajemen, jaringan, nilai – nilai, mudaya, kearifan lokal serta

DI

musyawarah.

D

4. Model Dorongan Koperasi Desa (Santosa, 2015)

ar
ia
tD

PR

Gambar 4. Model Dorongan Koperasi Desa
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Sumber: Santosa (2015)
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Organisasi
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BUMD/BUMN
SDM
Koperasi
KOnsumen

Organisasi
Keuangan/
KSP

5. Model Kolaborasi Bank Kaum Perempuan Grameen Bank
Grameen Bank merupakan bank kaum miskin yang didalamnya
lebih banyak melibatkan kaum perempuan untuk mengatasi masalah
kemiskinan di daerah Bangladesh. Bank kaum miskin tersebut didirikan
oleh Muhammad Yunus pada tahun 1983 sebagai bentuk keprihatinan
Muhammad Yunus melihat kemiskinan yang melanda Bangladesh dan
sekitarnya saat itu. Sebesar 97% dari total 6,61 juta nasabah Grameen
merupakan kaum perempuan. Kaum miskin di Bangladesh sangat jauh

Y

dari kesejahteraan, perempuan harus berurusan dengan kebutuhan

DI

keluarga sehari – hari (The Times, 1998). Kemudian melihat kondisi

D

tersebut Muhammad Yunus merumuskan sebuah bisnis social untuk

PR

menyelamatkan para kaum miskin Bangladesh di tnegha hiruk pikuk
ekonomi kapitalis tingkat nasional maupun global. Grameen Bank
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dijalankan dengan menggunakan tiga prinsip:

Gambar 5. Prinsip Bisnis Grameen Bank
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et

Prinsip
Demokrasi

Prinsip
Keadilan

Prinsip
Keberlanjutan

Sumber: Rizki (2015)
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Prinsip utama yang dijalankan oleh Grameen Bank adalah prinsip
demokrasi

dimana

fokus

utamanya

pada

pembangunan

demi

kepentingan rakyat. Pembangunan tersebut dijadikan sebagai dasar
Grameen Bank untuk bekerja bahwa kepemilikkan saham, peminjaman
uang, dan berputarnya uang semua dikelola oleh rakyat dan untuk
kepentingan rakyat miskin di Bangladesh. Deviden dari Grameen Bank
juga akan dimanfaatkan guna pengembangan usaha Grameen itu untuk
kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Prinsip kedua adalah prinsip

Y

keadilan, bahwa Grameen Bank bekerja untuk menjamin semua orang

DI

dan kelompok masyarakat mendapatkan peluang yang sama untuk ikut

D

dalam proses pembangunan dan kegiatan – kegiatan produktif dan

PR

menikmati hasil pembangunan yang diupayakan oleh pemrintah pusat.
Masyarakat yang berada dalam posisi yang termajinalisasi ole Bank
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konvensional pemegang modal. Oleh karena itu, Tindakan afirmatif perlu
dilakukan agar masyarakat dapat memiliki peluang dan akses yang sama
bahkan masyarakat yang tinggal didaerah terpencil, kurang prasarana,
kurang pendidikan, dan keadaan lainnya yang menyulitkan masyarakat.
Selain itu tindakan afirmatif politik dengan kelompok tertentu juga

et

dibutuhkan untuk pembangunan dilingkungan Bangladesh. Grameen
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Bank diinisiasi untuk menjadi penghubung atas permasalahan tersebut.
Cara kerja Grameen Bank berbeda dengan perbankan konvensional.
Grameen Bank memberikan pinjaman tanpa beban anggunan dari
peminjam kaum miskin . Administrasi yang disyaratkan oleh Grameen
Bank tidak serumit seperti bank-bank biasanya. Gramen Bank bekerja
menyesuaikan dengan keadaan kaum miskin. Mayoritas penduduk
pedesaan masih mengalami tingkat kebutaan huruf yang tinggi, mereka
mendapati kesulitan dalam mengisi form pinjaman atau penyetoran
seperti yang terjadi di bank konvensional. Di Grameen Bank kaum miskin
tidak diharuskan mengisi administrasi secara tertulis, karena hal ini akan
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dilakukan oleh pekerja Grameen Bank dalam proses pencatatannya.
Selain itu, bunga yang diberikan sangat rendah (mendekati 0%) dan
dikembalikan dalam kurun waktu yang lama. Prinsip terakhir yang
dijalankan oleh Grameen Bank prinsip keberlanjutan. Prinsip ini
mengharuskan kelompok masyarakat miskin bersinergi merancanga
agenda pembangunana dalam dimensi visioner jangka panjang.
Keberlanjutan Grameen Bank dilakukan mengingat perannya sebagai
program kredit dengan tujuan pengentasan kemiskinan, kemampuan

Y

organisasi dan penyelesaian masalah sosial lain. Dalam sebuah review

DI

dari The Times, menyatakan atas dukungannya terhadap kinerja

D

mikrokredit – Grameen Bank untuk melakukan ekspansi kerja sosial yang

PR

lebih luas, seperti: kesetaraan gender, kontrol terhadap angka kelahiran,
dan lingkungan hidup. Grameen Bank menggunakan sumber bersubsidi
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untuk membiayai kegiatan produktif bagi masyarakat miskin. Sehingga,
Grameen Bank dituntut untuk melakukan kerjasama guna mendapatkan
modal secara mandiri (Khandker et.al, 1994).
Selanjutnya

untuk

mensukseskan

keberhasilan

prinsip

keberlanjutan, Grameen Bank memperluas jangkaungan kerja bisnis

et

sosialnya dengan cara berkolaborasi dengan korporasi asing seperti
berkolaborasi dengan Otto GmBH dengan membuat Grameen Otto untuk
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merealisasikan nilai – nilai pembangunan yang berkelanjutan dalam hal
ekologi lingkungan. Selain itu Grameen Bank juga membentuk lembaga
sosial (non profit) seperti:
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Grameen Bank Not For Profit

Sektor Pembangunan Berkelanjutan

Grameen Shakti

Fokus pembangunan energi matahati
yang berkelanjutan.

Grameen Trust

Menyediakan
membantu

mikrokredit

menyelesaikan

untuk
masalah

kemiskinan.
Memfasilitasi pendidikan untuk anak –

Y

Grameen Shikkha

mampu

DI

anak dan kaum muda yang tidak
mendapatkan

akses

Menghubungkan para produsen desa

PR

Grameen Byabosha Bikash

D

pendidikan dengan baik.
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kepada pangsa pasar tanpa perantara.

Grameen Communications

Menyediakan teknologi canggih untuk
kemaslahatan kaum miskin.

Grameen Healthcare Services

Menyediakan

pelayanan

kesehatan

Se
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Grameen Kalyan

et

yang lebih baik bagi kaum miskin.

Grameen Krishi Foundation

Menyediakan

proteksi

asuransi

kesehatan primer bagi masyarakat
miskin.
Mengadakan kegiatan pertanian untuk
mengentaskan kemiskinan di kalangan
petani

miskin

dan

marginal.

Swasembada produksi pangan serta
meningaktkan efektifitas sumberdaya
yang dihasilkan oleh petani.
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Grameen Fund

Menyediakan modal usaha berbasis
teknologi.

Grameen Healthcare Trust

Menyediakan lahan kredit mikro bagi
perawatan kesehatan.

Grameen

Uddog

and

Grameen Pembiayaan industry pedesaan dan

Shamorgree

memasarkan produk yang dihasilkan
oleh Bangladesh dan luar negeri.

DI

Y

Sumber: Yunus Center – Not dor Porfit dalam Rizki (2015).

Keberlanjutan Gramen Bank juga tersebar di negara lain seperti Amerika

D

Serikat, Mexico, Peru, Dominica, Egypt, Ghana, dan lain sebagainya. Melalui

PR

model kolaborasi dengan korporasi asing menjadi tolak ukur keberhasilan model
kolaborasi untuk mengentas kemiskinan. Bisnis Sosial Grameen Bank
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mengajarkan bahwa tolak ukur keberhasilan adalah kualitas kehidupan yang
dicapai dengan menjamin kehidupan ekologis, sosial-budaya, ekonomi secara
proporsional. Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, sistem Bisnis
Sosial telah bekerja dengan baik dengan memberikan kesejahteraan bagi

et

mayarakat, memberikan peluang yang sama, dan tidak lupa memperhatikan
aspek sosial- budaya dan lingkungan hidup dalam pencapian aspek ekonomi
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(Rizki, 2015).

Program Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Perempuan
Upaya penanggulangan kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan

mendesak bagi Indonesia. Perempuan memiliki peran dalam pemulihan,
reformasi,

dan

transformasi

ekononomi

Indonesia.

Kemenkue

(2021)

menjelaskan bahwa peran perempuan dalam perekonomuan semakin signifikan
yakni sebesar 63,76% pemilik UMKM adalah perempuan, 97% karyawan adalah
perempuan, 61% kontribusi perempuan dalam perekonomian Indonesia, serta
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sebesar 60% perempuan berkontribusi dalam bidang investasi. Bahkan di level
internasional,

statistic

McKinsey

menyebutkan

bahwa

perempuan

bisa

memberikan konstribusi dalam perekonomian global sebesar US$ 12 Triliun
pada tahun 2025 dan khusus di kawasan Asia Pasifik sebesar US$ 4,5 Triliun.
Peran perempuan dibidang ekonomi diperkuat oleh “State of The Global Islamic
Economy Report” edisi 74, peran perempuan yang menjadi wirausahaan dapat
meningkatkan potensi kontribusi terhadap Gros Domestic Product (GDP) global

Y

hingga US$ 5 Triliun.

DI

Anartya Sen, seorang ekonom dari India menjaslkan bahwa perempuan
tidak mungkin untuk tidak dilibatkan dalam sebuah sistem ekonomi. Menteri

D

Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN / Bappenas) bahkan

PR

menjelaskan dalam sebuah forum Trading Development and Gender Equality
yang diadakan pada tahun 2019 bahwa perempuan merupakan asset, potensi,
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dan investasi bagi Indonesia yang berkontribusi secara signifikan sesuai dengan
kapabilitasnya. Oleh karena itu ecara aktual, permpuan memiliki potensi dan
kontribusi dalam perekonomia Indonesia, untuk itu perlu adanya literasi dan
penguatan kapasitas perempuan untuk berpikir cerdas dalam mengamankan

et

keluarga dan menginvestasikannya dibidang yang produktif.
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Melihat kontribusi perempuan yang cukup besar dalam perekonomian
Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai strategi seperti memberikan
Bantuan Program Keluarga Harapan, Bantuan Sembako, dan Bantuan
Langsung Tunai. Namun langkah pemerintah juga tidak terhenti hanya di situ
saja, kini pemerintah menargetkan empat sektor utama yakni sektor pendidikan,
sektor kesehatan, sektor kentenaga kerjaan, serta sektor pencegahan
kekerasan perempuan dan anak.
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1. Sektor Pendidikan
Sektor

pertama

yang

menjadi

target

pemerintah

adalah

sektor

pendidikan. Pemerintah mengimplementasikan wjaib belajar 12 tahun
serta memfasilitasi anak – anak dari keluarga miskin melalui kartu
Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan. Implementasi startegi
pemerintah lainnya, diantaranya:
a) Dana Bantuan Operasional Sekolah

Y

Program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk

DI

penyediaan biaya operasi bagi satuan pendidikan dasar sebagai
pelaksana program wajib belajar.

D

b) Kartu Indonesia Pintar

PR

Pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia
sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin,
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rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta
Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang
disabilitas, korban bencana alam/musibah
c) Program Indonesia Pintar :

Program Indonesia Pintar merupakan program bantuan

et
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berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD,
SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik formal maupun formal
bagi keluarga miskin



Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia
sekolah, yaitu anak-anak yang tidak mampu di sekolah, di
luar sekolah, di panti asuhan, pesantren, dll,

d) Bantuan yang diberikan :


Rp 450 ribu /tahun untuk anak SD



Rp 750 ribu /tahun untuk anak SMP



Rp 1 juta/tahun untuk anak SMA/SMK
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e) Program Indonesia Pintar Bertujuan untuk membantu anak-anak
usia

sekolah

dari

keluarga

kurang

mampu

agar

tetap

mendapatkan layanan pendidikan sampai pendidikan menengah
f) Bantuan Subsidi Upah, Bantuan pemerintah yang diberikan satu
kali kepada pendidik dan tenaga kependidikan berstatus non-PNS,
meliputi dosen, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan
tenaga administrasi perguruan tinggi negeri maupun swasta

Sektor

kedua

target

pemerintah

DI

Y

2. Sektor Kesehatan
Indonesia

adalah

sektor

D

kesehatan. Pada sektor ini pemerintah fokus pada perbaikan akses dan

PR

perbaikan kualitas pelayanan kesehatan untuk para ibu, naka, dan
remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutrisi, menintegrasikan
reproduksi

kedalam

kurikulum
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kesehatan

pendidikan,

mendorong

pengetahuan dan keterampilan berkeluarga, serta memperbaiki akses
dan kualitas keluarga berencana.

1. Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional:
Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang

et
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berjumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018.


Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI (Penerima Bantuan
Iuran) JKN BPJS Kesehatan senilai Rp 25 triliun pada Tahun 2018.



Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta
penduduk penerima bantuan iuran (BPI) atau mencapai 38 persen
rakyat Indonesia

2. Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional:
a. Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak mampu yang
berjumlah 92,4 juta penduduk pada tahun 2018
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b. Anggaran yang disediakan pemerintah untuk PBI (Penerima Bantuan
Iuran) JKN BPJS Kesehatan senilai Rp 25 triliun pada Tahun 2018.
c. Pada tahun 2019, bantuan akan ditingkatkan menjadi 96,8 juta
penduduk penerima bantuan iuran (BPI) atau mencapai 38 persen
rakyat Indonesia.
3. Program Keluarga Harapan:
a. Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi

Y

kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan

DI

menyekolahkan anak-anaknya.

D

b. Perluasan PKH ditingkatkan dari 2,8 juta KPM (tahun 2014),

KPM tahun 2018
bansos

yang

diterima

KPM

adalah

Rp

1.890.000,-
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c. Nilai

PR

menjadi 6 juta KPM (tahun 2016), dan diperluas menjadi 10 juta

/tahun/KPM.

4. Program Keluarga Harapan:
a.

Program Keluarga Harapan, merupakan program bansos untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi

et

kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan
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menyekolahkan anak-anaknya.
b.

Perluasan PKH ditingkatkan dari 2,8 juta KPM (tahun 2014),
menjadi 6 juta KPM (tahun 2016), dan diperluas menjadi 10 juta
KPM tahun 2018

c.

Nilai

bansos

yang

diterima

KPM

adalah

Rp

1.890.000,-

/tahun/KPM.
5. Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai :
a. Transformasi subsidi Rastra menjadi BPNT untuk 1,2 juta KPM,
yang dimulai pada tahun 2017. Transformasi tersebut akan
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diperluas secara bertahap hingga mencapai 15,5 juta KPM pada
tahun 2019.
b. Pemerintah memberikan BPNT senilai Rp 110.000,-/bulan/KPM
melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras
dan/atau telur melalui e-warong.
c. BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM
melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan
bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM,

Y

memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat

DI

waktu. Serta memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM dalam

PR

Pembangunan Berkelanjutan.

D

memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan

d. Sementara Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas
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medium sebanyak 10kg/KPM setiap bulannya.
6. Sektor Ketenagakerjaan

Sektor ketiga target pemerintah adalah sektor ketenagakerjaan
untuk memperkuat peran perempuan dalam pembagian perekonomian
Pemerintah

menyediakan

lapangan

pekerjaan

seluas

et

Indonesia.

mungkin, mendorong fleksibilitas tenaga kerja, menyesuaikan gaji
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dengan mekanisme pasar tenaga kerja, memperbaiki keterampilan dan
kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan untuk perempuan dan
menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi
kesetaraan gender.
a. Kartu Pekerja
Program Kartu Prakerja dirilis pemerintah pada pertengahan April
2020. Program ini diperuntukkan bagi karyawan yang terkena PHK,
pengangguran, atau pelaku UMKM yang usahanya terdampak pandemi
Covid-19. Peserta program Kartu Prakerja mendapat bantuan insentif
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total Rp 3.550.000. Jumlah tersebut terdiri dari 3 bagian. Pertama,
insentif Rp 1.000.000 digunakan untuk membayar pelatihan daring.
Insentif tersebut tak dapat dicairkan dan hanya bisa digunakan untuk
membayar biaya pelatihan. Kedua, insentif pasca-penuntasan pelatihan
sebesar Rp 600.000 per bulan. Insentif ini dikucurkan selama 4 bulan
sehingga setiap peserta mendapat Rp 2.400.000. Ketiga, insentif pascapengisian survei evaluasi pelatihan sebanyak Rp 50.000. Peserta yang
sudah selesai mengikuti pelatihan diminta untuk mengisi survei sebanyak

DI

Y

3 kali sehingga total insentif yang didapat Rp 150.000.

D

b. Subsidi Gaji Karyawan

PR

Pemerintah juga menggulirkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan
swasta dan pegawai honorer. Karyawan yang mendapat subsidi ini
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adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di
bawah Rp 5 juta. Penerima subsidi gaji akan menerima bantuan Rp
600.000 per bulan selama 4 bulan. Bantuan disalurkan setiap 2 bulan
sekali, atau setiap penyalurannya sebesar Rp 1,2 juta. Anggaran yang

et

disiapkan pemerintah untuk program bantuan ini sebesar Rp 37,7 triliun.

Se
kr

7. Sektor Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak
Sektor terakhir yang menjadi target pemerintah adalah sektor

pencegahan

kekerasan.

peningkatan

pemahaman

Pemerintah
terkait

Indonesia

kekerasan

dan

mengupayakan
penyelundupan

perempuan, menyediakan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan
terhadap perempuan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi
penyintas anak dan perempuan.
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Program Kartu Prakerja dirilis pemerintah pada pertengahan April
2020. Program ini diperuntukkan bagi karyawan yang terkena PHK,
pengangguran, atau pelaku UMKM yang usahanya terdampak pandemi
Covid-19. Peserta program Kartu Prakerja mendapat bantuan insentif
total Rp 3.550.000. Jumlah tersebut terdiri dari 3 bagian. Pertama,
insentif Rp 1.000.000 digunakan untuk membayar pelatihan daring.
Insentif tersebut tak dapat dicairkan dan hanya bisa digunakan untuk
membayar biaya pelatihan. Kedua, insentif pasca-penuntasan pelatihan

Y

sebesar Rp 600.000 per bulan. Insentif ini dikucurkan selama 4 bulan

DI

sehingga setiap peserta mendapat Rp 2.400.000. Ketiga, insentif pasca-

D

pengisian survei evaluasi pelatihan sebanyak Rp 50.000. Peserta yang

PR

sudah selesai mengikuti pelatihan diminta untuk mengisi survei sebanyak
3 kali sehingga total insentif yang didapat Rp 150.000.
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Subsidi Gaji Karyawan

Pemerintah juga menggulirkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan
swasta dan pegawai honorer. Karyawan yang mendapat subsidi ini
adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di

et

bawah Rp 5 juta. Penerima subsidi gaji akan menerima bantuan Rp
600.000 per bulan selama 4 bulan. Bantuan disalurkan setiap 2 bulan
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sekali, atau setiap penyalurannya sebesar Rp 1,2 juta. Anggaran yang
disiapkan pemerintah untuk program bantuan ini sebesar Rp 37,7 triliun.
1. Keluarga Berencana
Keluarga Berencana atau yang lebih akrab disebut KB adalah

program

skala

nasional

untuk

menekan

angka

kelahiran

dan

mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Program KB
juga secara khusus dirancang demi menciptakan kemajuan, kestabilan,
dan

kesejahteraan

ekonomi,

sosial,

serta

spiritual

setiap

penduduknya. Program KB di Indonesia diatur dalam UU N0 10 tahun
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1992, yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
Manfaat adanya program keluarga berencana, antara lain:
a. Mencegah kehamilan yng tidak diinginkan
Kehamilan yang tidak direncanakan bisa terjadi pada wanita yang
belum atau sudah pernah hamil tetapi sedang tidak ingin punya anak.
Kejadian ini juga bisa saja terjadi karena waktu kehamilan yang tidak
sesuai dengan yang diinginkan, misalnya jarak usia anak pertama dan

Y

kedua terlalu dekat. Ada berbagai risiko komplikasi kesehatan yang

DI

mungkin terjadi akibat kehamilan yang tidak diinginkan, baik untuk sang

D

ibu sendiri maupun jabang bayinya. Kehamilan yang tidak direncanakan

PR

dan tidak diinginkan dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat
rendah (BBLR), hingga cacat lahir.
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b. Mengurangi resiko aborsi

Kehamilan tidak diinginkan sangat berisiko meningkatkan angka aborsi
ilegal yang bisa berakibat fatal. Sebab pada dasarnya, hukum Indonesia
menyatakan

aborsi

adalah

tindakan

ilegal

dengan

beberapa

pengecualian tertentu. Tindak aborsi sangat diatur ketat dalam UU Nomor

et

36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61
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tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
c. Menurunkan angka kematian ibu
Merencanakan kapan waktu yang tepat untuk hamil dan punya anak

nyatanya menguntungkan buat kesehatan wanita. Kehamilan yang tidak
diinginkan dan tidak direncanakan dapat memperbesar peluang risiko
berbagai komplikasi kehamilan dan melahirkan, termasuk kematian ibu.
Tren komplikasi kehamilan dan melahirkan sebagian besar ditunjukkan
oleh kelompok perempuan yang menikah di usia terlalu dini. Data
kolaborasi BPS dan UNICEF Indonesia melaporkan, anak perempuan
usia 10-14 tahun berisiko lima kali lebih besar untuk meninggal saat
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masih hamil maupun selama persalinan akibat komplikasinya daripada
perempuan yang hamil di usia 20-24 tahun. Beberapa risiko yang harus
dihadapi oleh anak perempuan yang hamil di usia belia adalah fistula
obstetri, infeksi, perdarahan hebat, anemia, dan eklampsia. Hal ini bisa
terjadi karena tubuh anak perempuan belum matang secara fisik maupun
biologis.
d. Mengurangi angka kemtian bayi
Wanita yang hamil dan melahirkan di usia dini berisiko lebih tinggi

Y

melahirkan bayi prematur, lahir dengan berat badan rendah, dan

DI

kekurangan gizi. Berbagai laporan bahkan mengatakan bahwa bayi yang

D

dilahirkan oleh perempuan berusia sangat belia memiliki risiko kematian

PR

dini lebih tinggi daripada ibu yang berusia lebih tua.
e. Membantu mencegah HIV/AIDS
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Salah satu metode kontrasepsi yang umum dan paling mudah
ditemukan adalah kondom. Alat kontrasepsi ini bisa dtemukan dengan
mudah disetiap minimarket dan toko swalayan, banyak orang masih
segan menggunakan kontrasepsi satu ini karena merasa bahwa kondom
justru mengurangi kenikmatan saat berhubungan seksual.

et

f. Menjaga kesehatan mental keluarga
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Wanita juga sangat rentan mengalami depresi saat hamil dan setelah
melahirkan. Apalagi jika kehamilan tersebut terjadi pada usia belia atau
bahkan ketika dan pasangan belum siap memiliki anak. Pria pun juga
sudah terbukti bisa mengalami depresi selama istrinya hamil atau
melahirkan, karena belum siap secara fisik, finansial, hingga mental
untuk menjadi seorang ayah sekaligus kepala keluarga. Melalui program
Keluarga Berencana dengan pasangan bisa menentukan sendiri kapan
waktu yang tepat untuk memiliki momongan. Dengan begitu, berdua bisa
mempersiapkan kehamilan secara fisik, finansial, dan mental dengan
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lebih baik. Program Keluarga Berencana juga bahkan dapat membantu
merencanakan masa depan dengan lebih matang.
Selain fokus pada keempat sektor keempat diatas, pemerintah juga fokus
pada sektor industri kreatif. Indistri kreatif atau sering juga dikatakan sebagai
ekonomi kreatif merupakan sekumpulan dari aktivitas ekonomu yang terkait
dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi (Erlansyah
dan Erliita, 2014). Industri kreatif sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan

Y

kreatifitas, ketrampilan, dan bakat individu untul menciptkanan kesejahteraan

DI

serta lapangan pekerjana dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya
kreasi and daya cipta individu tersebut. Berdasarkan Laporan Tenaga Kerja

D

Ekonomi Kreatif, BPS, dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyebut

PR

perempuan secara konsisten menajdi pemain utama industri kreatif sejak tahun
2011 – 2016. Industri ekonomi kreatif juga membuka kesempatan bagi
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perempuan untuk mengembangkan diri secara ekonomi. Namun demikian,
terlepas dari berbagai industri kreatif untuk para kaum perempuan, hingga
sejauh ini perempuan sudah mampu mebuktikan keikutsertaannya di dalam
proses pembangunan.

et

Untuk mewujudkan produktivitas ekonomi yang meningkat, pemerintah
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Indonesia telah memiliki banyak program sebagai langkah nyata untuk
mencapainya, diantaranya program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS), Program Perempuan Kepada Keluarga (UP2K), Kelompok
Usaha Bersama (KUBE), Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K),
Program Pemberdayaan Keluarga (P2K), dan Perempuan Indonesia Maju dan
Mandiri (Model Desa PRIMA) dan NPM (Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat) Mandiri Pedesaan.
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Usaha
merupakan

Peningkatan
kelompok

Pendapatan

usaha

ekonomi

Keluarga
produktif

Sejahtera
yang

(UPPKS)

beranggotakan

sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan berdiri diberbagai tahapan
keluarga sejahtera. Pelaksanaan UPPKS ini ditujukan utnuk semua wilayah baik
di perkotaan maupun di pedesaan yang kumuh dan miskin. Sesuai dengan
Undang

–

Undang

Nomro

52

Tahun

2009

tengang

Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 48 ayat 1 bagian 1
menjelaskan babhwa salah satu cara melakukan kebijakan pembangunan

Y

keluarga dalam rangka peningkatan kesejahteraan kelaurga adalah dengan

DI

meningkatkan peluang dan akses penerimaan sumber daya ekonomi melalui

D

usaha mikro keluarga. Sebagai upaya pemerintah melalui Badan Kependukukan

PR

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pemerintah menyealurkan bantuan
langsung tunai, pemberian bimbingan usaha, dan pemberdayaan keluarga.
terkait
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Bentuk kegiatannya diatur dalam Impres No. 3 Tahun 1996

Pembangunan kelaurga sejahtera dalam rangka peningkatan penganggulangan
kemiskinan. Penekanan impres ini yakni perlu usaha terpadupadan secara
keseluruhan oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga. Tujuannya adalah
untuk menciptakan skill kepada masyarakat dan keluarga yang masih dalam

et

tahap Pra KS, dan KS I agar dapat memanfaatkan peluang dan dukungan guna
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meningkatkan kapasitas keluarga dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan
begitu kapasitas keluarga sudah termasuk didalamnya ada wawasan yang luas,
sikap yang mencerminkan kebaikan, serta perilaku yang didasarkan atas sifta
hemat, perencanaan kedepan, mampu menyiapkan modal kerja secara mandiri
agar dapat mengembangkan usahanya.
Dengan melibatkan BKKBN, pemerintah telah melakukan berbagai
strategi untuk mengembangkan kelompok UPPKS, diantaranya: memberikan
bantuan fasilitas modal berupa dana bergulir, dana Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)), modal usaha Kukesra, serta Kredit Pengembangan Kemitraan Usaha
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(KPKU).

Selain

modal

pemerintah

juga

melakukan

pembinaan

untuk

mengembangkan kelompok UPPKS dengan cara meningkatkan sumber daya
manusia dengan pelatihan keterampilan. Dalam mengembangkan UPPKS
upaya pemerintah juga membanun kemitraan dalam berbagai aspek termasuk
permodalan,

manajemen

sumber daya manusia,

manajemen

produksi,

manajemen usaha penerapan teknologi tepat guna serta serta manajemen
pemasaran. Berbagai strategi tersebut tidak lain adalah agar UPPKS dapat
menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat menghasilkan lebih banyak

DI

Y

lagi (kuantitas) sesuai dengan permintaan pasar.

Upaya Peningkatan Pendapatan Keluraga (UP2K) merupakan program

D

pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan khususnya kaum perempuan.

PR

Tujuan program UP2K untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui
kelompok usaha ekonomi kreatif dalam bentuk usaha perorangan maupun
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kelompok. Program ini menjadi bagian dari kegiatan POKJA II PKK yang
sumber permodalannya dari Inpres bantuan pembangunan desa atau kelurahan
dari pemerintah, bantuan luar negeri mauapun swadaya masyarakat terkait.
Secara khusus tujuan dari UP2K untuk membantu mdoal usaha bagi usaha
lemah

agar

dapat

tumbuh

menjadi

wirausahan,

membantu

et

ekonomi

mengembangkan usaha bagi yang sudah memiliki usaha dan butuh untuk
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dikembangkan, membantu modal bagi pemilik usaha yang terlalilit utang kepada
pihak ketiga atau rentenir, serta membantu mengembangkan usaha yang
bersifat koperatif untuk memperkokoh perkembangan Koperasi Unit Desa
(KUD).

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah program pemberdayaan sosial
dengan tujuan untuk menciptakan aktivitas sosial ekonomi keluarga masyarakat
miskin agar kesejahterannya meningkat. Dengan adanya kelompok usaha
bersama diharapkan masyarakat dapat berinteraksi dan saling membantu dalam
mencari solusi dan memenuhi kebutuhan hidup. Kayo (2008) yang dimaksud
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Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah “suatu kelompok yang dibentuk oleh
warga-warga/keluarga-keluarga

binaan

sosial

yang

terdiri

dari

orang-

orang/keluarga-keluarga miskin (pra sejahtera) yang menerima pelayanan sosial
melalui kegiatan Prokesos”.
Berdasarkan Kementrian Sosial (2016) tujuan utama kelompok usaha bersama
dibuat adalah untuk:

Y

1. Meningkatkan dan memperkuat kesetiakawanan sosial warga miskin dan

DI

masyarakat dalam menanggulangi berbagai permasalahan kesejahteraan
sosial

D

2. Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan keluarga miskin

PR

3. Mewujudkan kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga miskin
4. Meningkatkan aksesbilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial
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dasar, fasilitas pelayanan publik dan sistem jaminan kesejahteraan sosial
5. Mneingkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan
dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan
6. Meningkatkan ketahanan sosial amsyarakat dalam mencegah masalah
kemiskinan

et

7. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi

Se
kr

kelaurga miskin.

Untuk mewujudkan tujuan dari dibentuknya kelompok usaha bersama dalam
meningaktkan taraf hidup kelaurga miskin terdapat prinsip KUBE, diantarnya:
1. Penentuan nasib sendiri, setiap anggota dari kelompok usaha besama
harus memiliki harkat dan martabat.
2. Kekeluargaan,

dalam

pengembangan

kelompok

usaha

bersama

dibangun berdasarkan atas semangat kekeluargaan dinatara sesame
anggoa kelompok usaha bersama dan lingkungan sekitarnya.
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3. Gotong royong, setiap anggota dari kelompok usaha bersama harus
memiliki semangat kebersamaan antar sesama anggota kelompok usaha
bersama.
4. Potensi anggota, dalam hal pengelolaan dan pengembangan kelompok
usaha bersama harus didasarkan atas kapabilotas dan potensi yang
dimiliki oleh setiap anggota kelompok usaha bersama.
5. Sumber daya, usaha yang dikembangkan harus berdasarkan sumber
daya daerah setempat.
setiap

kegiatan

yang

berhubungan

Y

6. Keberlanjutan,

dengan

DI

pengembangan kelompok usaha bersama harus bisa diwujudkan dalam

D

program – program tang berkelanjutan bukan sementara waktu.

PR

7. Beriorientasi pasar, pengembangan kelompok usaha bersama diarahkan
pada jenis usaha yang memiliki prospek dan sesuai dengan kebutuhan

Perempuan

ar
ia
tD

pasar.
Indonesia

Maju

dan

Mandiri

(Model

Desa

PRIMA)

merupakan suatu model yang melibatkan seluruh masyarakat untuk ikut
membangun desa untuk meningkatkan kuaitas hidup perempuan dan

et

mengentaskan kemiskinan desa melalui subsidi silang antar kelompok
masyarakat yang berekonomi lebih baik kepada masyarakat yang kurang
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beruntung. Pemasalahan perempuan dibidang ekonomi tidak terlepas dari
kemiskinan. Perempuan dalam kegiatan usaha terbagi dalam empat kelompok
yakni (Jamilaj, 2016):

1. Perempuan tidak berwirausaha tidak mampu berusaha karena beban
kemiskinan
2. Perempuan yang tidak mampu berusaha
3. Perempuan pengusaha mikro, serta
4. Perempuan pengusaha kecil dan menengah.
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Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kemeneg PPPA) Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 58/SK/MENEG.PP/XII/2014 pada 30
Desember 2004 tentang Kebijakan dan Strategi Penguatan Produktivitas
Ekonomi Perempuan (PPEP). Segala bentuk kebijakan publik yang dibuat perlu
dilaksanakan secara baik sehingga tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut
dapat dicapai melalui implementasi kebijakan publik.

perempuan

dalam

rangka

meningkatkan

perkonomian

dan

DI

ekonomi

Y

PPEP bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan produktivitas

kesejahteraan keluarga serta untuk menurunkan kemiskinan. Adapun kebijakan

D

PPEP sendiri dilakukan dengan mengurangi beban keluarga miskin terhadap

PR

beban biaya pendidikan dan kesehatan melalui pengembangan model desa
atau kelurahan yang mencerminkan upaya jaminan sosial ekonomi bagi
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kelaurga miskin khiusunya perempuan yang termasuk dalam program Desa
PRIMA.

Seperti diketahui bahwa Desa PRIMA adalah desa percontohan untuk
menanggulangi kemiskinan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam maupun

et

Sumber Daya Manusia. Salah satu contoh pembentukan Desa PRIMA adalah
pembentuka Desa PRIMA di Wilayah Kulon Progo. Pembentukan Desa PRIMA
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tersebut di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui
Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Perempuan, salah satunya
adalah Desa Prima Tunas Mekar di Desa Tuksono. Desa Prima Tunas Mekar
Desa Tuksono dibentuk sekitar tahun 2012 dengan jumlah anggota sebanyak
24 orang. Pada waktu itu diberi dana hibah dari APBD I DIY sebesar Rp.
37.000.000,00. Seiring dengan berjalannya waktu Desa Prima Tunas Mekar
pada tahun 2016 mendapat penilaian baik dalam pengelolaan Desa Prima,
maka diberi penghargaan berupa dana hibah dari CSR Bank BPD DIY sebesar
Rp.60.000.000,00.
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Contoh lain Desa Prima yang dapat dijadikan sebagai refrensi adalah
Desa Prima di Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Mergangsan Kota
Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya Desa Prima di kelurahan Brontokusuman
telah

mendaptkan

dukungan

dari

berbagai

pihak

seperti

emerintah,

kepemimpinan yang baik, manajemen keuangan yang baik, serta dukungan dari
pihak luar pemerintah yaitu keluarga, masyarakat sekitar dan perguruan tinggi.
Program Desa prima di kelurahan Brontokusuman memberikan manfaat kepada
keluarga miskin di kelurahan tersebut, serta tugas yang disyaratkan oleh

Y

Program Desa PRIMA untuk dilaksanakan sudah sesuai dengan kemampuan

DI

dan kompentensi yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan

D

Masyarakat (BPPM DIY), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan

PR

Perlindugnan Anak (DPMPPA) Kota Yogyakarta, Pemerintah Kelurahan
Brontokusuman serta pengurus Desa PRIMA Kelurahan Brontokusuman.
(Program

Nasional

Pemberdayaan
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ia
tD

PNPM

Masyarakat)

Mandiri

Pedesaan adalah salah satu pemberdayaan untuk mengatasi masyarakat
miskin secara nasional. PNPM Mandiri menjadi program nasional dalam wujud
kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan yang dicanangkan oleh
pemerintah

dalam

penaggualan

kemiskinan

berbasis

pemberdayaan

pengembangan

sistem
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dan

et

masyarakat sejak tahun 2007 silam. PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi
serta

mekanisme

dan

prosedur

program,

penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulant utnuk mendorong
prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Dikutip dari pnpm-mandiri.org tujuan khusus program PNPM, diantaranya:
1. Meningkatkan

partisipasi

berbagai

lapisan

masyarakat

termasuk

masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan
kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan
keadalam

proses

pengambilan

pembangunan.
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keputusan

dan

pengelolaan

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar,
representative dan akuntabel.
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat terutama masyarakat miskin (pro-poor).
4. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi,
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat
dan kelompok peduli lainnnya untuk mengefektifkan upaya – upaya
penanggulangan kemiskinan.

daerah

dan

kelompok

setempat

dalam

D

menganggulangi kemiskinan di wilayahnya.

peduli

DI

pemerintah

Y

5. Meningkatkan keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas

PR

6. Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan
potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
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7. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi
dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
Untuk memperluas jangakaun PNPM Mandiri, pada tahun 2008
pemerintah melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial
Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan pusat – pusat

et

pertumbuhan ekonomi dengan daerah sekitarnya. PNPM Mandiri
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diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang
dilaksanakan oleh berbagai departemen/sektor dan pemerintah daerah.
Pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 juga diprioritaskan pada desa-desa
tertinggal. Efektivitas dan efisiensi seluruh kegiatan dilaksanakan baik
oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka kebijakan
PNPM Mandiri.
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2.2.

HASIL KAJIAN TERDAHULU

a. Pengembangan Model Inkubator Ekonomi Kerakyatan di Desa-desa
Miskin Sekitar Hutan (KajianKasus di Kabupaten Gunung Kidul
Propinsi DIY)
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk
pada tahun 2009 dengan pendanaan berasal dari Kementrian Pendidikan.
Berdasarkan analisis data mengenai potensi dan permasalahan dalam
penelitian aksi pengembangan model inkubator ekonomi kerakyatan di

Y

desa-desa hutan dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yakni ;

kriteria-kriteria,

dan

indikator-indikator

ekonomi

D

prinsip-prinsip,

DI

a) Dilihat dari perspektif ekonomi kerakyatan yang telah dirumuskan dalam

PR

kerakyatan menunjukkan bahwa Desa Nglanggran yang dipilih sebagai
lokasi kaji tindak merupakan desa miskin. Sifat dan karakteristik
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kemiskinan di Nglanggran bukan semata-mata dipengaruhi oleh
rendahnya pendapatan masyarakat namun juga karena rendahnya
penguasaan mayoritas masyarakat atas faktor-faktor produksi.
b) Di bidang produksi, beberapa masalah ekonomi rakyat mencakup
sempitnya

rata-rata

penguasaan

tanah

atau

lahan

pertanian,

et

penguasaan input produksi mencakup modal (modal material dan modal

Se
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intelektual), termasuk didalamnya adalah masalah kewirausahaan.
c) Pola sistem distribusi atau pemasaran yang ada di Desa Nglanggeran
membentuk struktur pasar yang tidak menguntungkan bagi sebagian
besar petani komoditas pertanian.

d) Di bidang konsumsi, ketergantungan akan produk luar mencakup bahan
pangan dan non pangan merupakan masalah terutama apabila produk
tersebut dapat diproduksi sendiri.

42

e) Model inkubasi Ekonomi Kerakyatan yang sesuai dalam konteks sosioekonomi

Desa

Nglanggeran

adalah

model

kombinasi

antara

pelembagaan usaha pelaku ekonomi ke dalam bangun usaha koperasi
dan interkoneksi (peng-usahaan bersama) di antara koperasi tersebut
melalui sebuah

simpul

yang

disebut sebagai Sentra

Ekonomi

Kerakyatan (Sekra).
f)Strategi inkubasi Ekonomi Kerakyatan yang sesuai adalah pembagian
bidang garap koperasi; yaitu ekowisata oleh koperasi pemuda, ekora

oleh

kooperasi

tani,

yang

ketiganya

akan

DI

farming

Y

trading (Nglanggeran-mart) oleh koperasi perempuan, dan ekora
diperkuat

D

kapasitasnya dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,

PR

manajemen, permodalan, dan kelembagaan, melalui fasilitasi Perguruan
Tinggi dan kemitraan dengan lembaga (instansi) terkait.

Mandiri Energi
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b. Program Nilai-nilai Mandiri Energi dan Organisasi Komunitas Desa

Kajian dilaksanakan di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan,
Kabupaten Bantul, Provinsi DIY sejak tahun 2011 - 2013. Hasil utama dari
kajian ini adalah pelibatan masyarakat dalam upaya pengembangan energi

et

terbarukan. Partisipasi masyarakat ini mewujud dalam kelompok kerja
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eduwisata yang berada di dalam struktur karang taruna desa. Kelompok
kerja eduwisata diisi oleh generasi muda desa yang bertujuan untuk
mempromosikan energi terbarukan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui wisata pendidikan energi terbarukan.
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Kajian Model Pengembangan Desa Koperasi Sebagai Inkubator
Ekonomi Kerakyatan di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul,
Provinsi DIY.
Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2008 dengan hasil utama
adalah

Prinsip,

Kriteria,

dan

Indikator

Penyelenggaraan

Ekonomi

Kerakyatan di Desa-desa di Kecamatan Imogiri.
Tabel 2.1. Prinsip, Kriteria, dan Indikator Ekonomi Kerakyatan

DI

Y

KRITERIA
INDIKATOR*
1.1. Keterlibatan
semua 1.1.1. Tidak ada tenaga usia
warga
desa
dalam
produktif di desa yang
proses produksi
menganggur
1.2. Kebersamaan
1.2.1. Kelompok marjinal dapat
(kolektifitas)
dalam
menjadi anggota koperasi
kegiatan produksi
atau kelompok usaha.
1.2.2. Peran
koperasi
desa
berkembang
pesat,
utamanya bagi kelompok
marjinal
1.3. Kesalingterkaitan
1.3.1. Terbangun
kerjasama
antarusaha kolektif di
(jejaring) antarusaha dan
desa
antarlembaga
ekonomi
(koperasi) desa.
1.3.2. Terbangun pola pertukaran
lokal barang dan jasa di
tingkat desa setempat.
2.1. Kebersamaan
2.1.1. Produksi diutamakan untuk
(kolektifitas)
dalam
memenuhi kebutuhan dasar
distribusi hasil produksi
penduduk desa setempat.
2.1.2. Pemasaran
produk
di
dalam/diluar desa dilakukan
secara kolektif
2.1.3. Pemasaran produk dilakukan
melalui
koperasi
desa
setempat.
2.1.4. Koperasi desa makin mampu
menjangkau
konsumen
(mitra) di luar desa secara
langsung.

et
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PR

D

PRINSIP
1. Produksi
dikerjakan
oleh semua

2. Produksi
dikerjakan
untuk
semua

Se
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c.
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2.2. Keterlibatan
semua 2.2.1. Perencanaan
APBDes
warga
desa
dalam
secara partisipatif
menikmati
alokasi 2.2.2. Alokasi APBDes yang adil
penerimaan desa.
dan transparan

DI

Y

3.1.1. Aset strategis (SDA) dikuasai
kolektif oleh masyarakat adat
(desa)
3.1.2. SDA desa (adat) dikelola
oleh BUMDes dengan baik
dan dapat bermitra dengan
BUMD/BUMN.
3.2.1. Layanan pendidikan dan
kesehatan berkualitas dapat
terjangkau oleh penduduk
desa.
3.2.2. Sarana produksi teredia dan
berasal dari sumber daya
desa setempat
3.2.3. Modal tersedia dan berasal
dari sumber keuangan (LKM)
setempat.
3.2.4. Koperasi desa makin mampu
menyediakan bahan baku,
modal,
teknologi,
dan
peningkatan
skill
dalam
produksi desa.
3.2.5. Konsumsi kebutuhan pokok
makin mampu dipenuhi dari
produksi
setempat
atau
jaringan (mitra) desa.
3.2.6. Koperasi
makin
mampu
menyediakan
kebutuhan
konsumsi masyarakat
di
desa.
3.2.7. Kearifan
lokal
dalam
konservasi lingkungan tetap
dipertahankan
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PR

D

3. Produksi di 3.1. Penguasaan
kolektif
bawah
atas aset strategis desa
pimpinan
dan
atau
penilikan
anggotaanggota
masyarakat 3.2. Kedaulatan
(kemandirian)
dalam
proses
produksi,
distribusi, dan konsumsi
di desa.
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3.3. Keterlibatan
semua 3.3.1. Peran lembaga ekonomi lokal
warga
desa
dalam
(koperasi
desa)
dan
pengambilan keputusan
partisipasi
anggotanya
dan
pengawasan
meningkat pesat
kegiatan ekonomi desa.

Sekolah Pasar
Sekolah Pasar adalah kaji tindak dengan sasaran para pelaku pasar
tradisional (pasar rakyat) dengan tujuan peningkatan kapasitas bagi

Y

pedagang pasar dan kelembagaan pedagang pasar melalui serangkaian

DI

penelitian, pelatihan, dan pendampingan. Kaji tindak ini berawal dari
temuan bahwa setiap pasar yang telah menerima revitalisasi fisik tidak

D

serta merta pasar menjadi lebih ramai dan para pedagang juga tidak

PR

semakin makmur karena ternyata permasalahan utama di pasar tradisional
terletak pada minimya modal intelektual dan institusional.
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Hal inilah yang dicoba untuk terus digali melalui Sekolah Pasar yang
merupakan kaji tindak yang telah dilakukan sejak tahun 2012 dan sampai
saat ini masih berjalan dengan lokasi di tujuh pasar yakni Pasar Kranggan
Kota Yogyakarta, Pasar Cokrokembang Kabupaten Klaten, Pasar Grabag

et

Kabupaten Purworejo, Pasar Sambilegi Kabupaten Sleman, Pasar Dlingo
Kabupaten Bantul, Pasar Dangwesi Kabupaten Bantul, Pasar Potorono
Kabupaten Bantul, dan Pasar Imogiri di Kabupaten Bantul.
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d.

Hasil utama dari kaji tindak ini adalah munculnya kesadaran dan

kemampuan dari pedagang untuk memecahkan permasalahan yang
mereka hadapi secara mandiri dan kolektif (bersama-sama). Kesadaran
dan kemampuan para pedagang mewujud menjadi kelembagaan berupa
koperasi pasar dan paguyuban pedagang. Organisasi (kelembagaan) ini
sangat terasa manfaatnya bagi pedagang pasar dalam mengurai berbagai
permasalahan yang mereka hadapi sekaligus mendorong potensi yang
dimiliki.
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Model kolaborasi dirumuskan oleh Indonesian Crrative Cities Network
(ICCN) melalui Sinergi Hexa Helix yang melibatkan Akademisi, Bisnis,
Komunitas, Pemerintah, Media Massa, dan Lembaga Keuangan. Model ini
relevan dalam konteks penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga
yang memerlukan sinergi dari multipihak tersebut.

Y

DI

PR
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MEDIA MASSA
•
Media Konvensional
•
Media Digital
•
Media yang supportif

SEKTOR BISNIS
•
Pelaku Bisnis
•
Kontribusi ekonomi
•
Rasio perusahaan bisnis kreatif
•
Sinergi antaraktor bisnis lainnya untuk
mendukung perkembangan ekonomi kreatif.

D

AKADEMISI
•
Penelitian berupa riset, inovasi, uji coba,
perlindungan HKI, dan kolaborasi ekonomi
kreatif
•
Perguruan tinggi dan riset yang
mendukung ekonomi kreatiF
•
Sinergi antaraktor, dan kerja sama
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KOMUNITAS
•
Pelaku kreatif
•
Umur komunitas yang lama
•
Produk ekonomi kreatif
•
Afiliasi jaringan yang dimiliki
•
Kegiatan dan acara
•
Sinergi antaraktor komunitas
kreatif
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INSTITUSI KEUANGAN
•
Lembaga Keuangan Bank
•
Lembaga Keuangan Non Bank

PEMERINTAH
•
Penguatan Data untuk Indeks
Kota Kreatif Indonesia (IIKK)
•
Penyediaan suprastruktur
•
Penyediaan infrastruktur
•
Kelembagaan dan ekonomi
kreatif
•
Sinergi antaraktor pemerintah
dan antarinstansi

Y
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Model Inkubator Ekonomi Kerakyatan di Desa Nglanggeran

Santosa, dkk (2012) dalam kajiannya di Desa Nglanggeran, Gunungkidul
merumuskan model integrasi/kolaborasi di tingkat desa/komunitas melalui
incubator yang melibatkan elemen inti yaitu koperasi wanita, koperasi pemuda,

et

dan koperasi tani. Ketiga elemen tersebut dihubungan dalam satu sentra ekora
(ekonomi kerakyatan) yang mengelola berbagai aktivitas ekonomi kunci di
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kr

perdesaan, yaitu perdagangan, pariwisata, keuangan, dan pelatihan.
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BAB III
EVALUASI
TERKAIT
3.1.

DAN

ANALISIS

PERATURAN

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945
Literatur dokumen legal utama yang menjadi landasan penguatan

perekonomian berbasis ibu rumah tangga di Indonesia melalui penyelenggaraan
demokrasi ekonomi adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang

Y

sebelum perubahan keempat pada tahun 2002 berisi 3 ayat sebagai berikut:

DI

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan.

D

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

PR

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

3) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
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negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa dalam Pasal 33 tercantum
dasar demokrasi ekonomi, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk
semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat.
Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorang.

et

Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
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atas asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai dengan prinsip tersebut
adalah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi; kemakmuran bagi

semua orang. Sebab itu cabang produksi yang penting bagi negara dan
menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk
produksi akan jatuh ke orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak
ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang
banyak, boleh ada di tangan orang-seorang. Bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu
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harus

dikuasai

oleh

negara

dan

dipergunakan

untuk

sebesar-besar

kemakmuran rakyat.
Berdasar kutipan penjelasan tersebut maka isi (substansi) demokrasi
ekonomi dapat dipetakan menjadi tiga bagian, yaitu “produksi oleh semua”,
“produksi untuk semua”, dan “produksi di bawah pimpinan dan atau penilikan
anggota-anggota masyarakat”. Perwujudan substansi demokrasi ekonomi
tersebut dapat ditemukan pada bagian lain dalam UUD 1945. Konsep “produksi
oleh semua” dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap warga

Y

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

DI

Ayat ini mengindikasikan penekanan demokrasi ekonomi pada masalah

D

pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial tenaga kerja (buruh),
dalam hal ini termasuk buruh perempuan baik di sektor formal maupun informal.

PR

Konsep “produksi untuk semua” dipertegas dalam pasal 34 yang
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berbunyi “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.
Pasal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan demokrasi ekonomi juga
menekankan perhatian pada pola alokasi dan konsumsi, utamanya yang terkait
dengan peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Politik alokasi dilakukan
oleh negara melalui instrument belanja publik yang harus mampu memberikan

et

jaminan sosial bagi penduduk miskin dan kelompok rentan (vulnerable) lain
seperti halnya anak-anak terlantar dan perempuan miskin di Indonesia.
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Konsep “produksi di bawah pimpinan dan atau penilikan anggota-anggota

masyarakat” dapat diwujudkan melalui keberdayaan rakyat banyak, termasuk
perempuan dan ibu rumah tangga yang terhimpun dalam serikat-serikat
ekonomi. Pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan
dengan undang-undang” member arahan bagi kebersatuan ekonomi rakyat
tersebut. Pasal ini mengindikasikan perlunya keberdayaan wadah-wadah
perjuangan ekonomi rakyat sepertihalnya koperasi dan serikat pekerja,
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termasuk koperasi berbasis kaum perempuan dan ibu rumah tangga dalam
penyelenggaraan demokrasi ekonomi di Indonesia.
Peranan anggota-anggota masyarakat, dalam hal ini termasuk kaum
perempuan

dan

ibu

rumah

tangga

dalam

penguasaan

dan

kontrol

perekonomian hanya dimungkinkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang dapat didorong melalui pendidikan. Pasal 31 yang berbunyi
“setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan” mengindikasikan
pentingnya akses pendidikan, yang juga perlu didukung akses terhadap

Y

kesehatan, yang wajib disediakan oleh negara dalam rangka penyelenggaraan

DI

demokrasi ekonomi. Angota-anggota masyarakat terutama kaum perempuan

D

dan ibu rumah tangga yang terdidik dan sehat akan mampu berpengaruh besar

PR

dalam perekonomian nasional.

Penguasaan dan kontrol anggota-anggota masyarakat terhadap faktor
diformulasikan

melalui

peranan

negara

yang

vital

dalam
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produksi

perekonomian, yang tercantum dalam ayat 2 dan 3 pasal 33 UUD 1945. Dalam
rangka demokrasi ekonomi maka negara yang merupakan perwujudan anggotaanggota masyarakat menguasai dan memegang kontrol pengelolaan atas
cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak

et

dan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
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Berlandaskan filosofi dan cita-cita ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945
tersebut, Baswir (2002) merumuskan substansi demokrasi ekonomi Indonesia,
yang mencakup tiga aspek sebagai berikut:
1) Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan
produksi nasional. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses
pembentukan produksi nasional menempati kedudukan yang sangat
penting dalam demokrasi ekonomi. Hal itu tidak hanya penting untuk
menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumberdaya nasional, tetapi
juga penting sebagai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh
anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional tersebut. Hal
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ini sejalan dengan bunyi Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan, "Tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusian." Dalam hal ini kaum perempuan dan ibu rumah tangga
berpartisipasi dalam kegiatan produksi sesuai potensi dan kemampuan
yang dimiliki.
2) Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil
produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus ada
jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi

Y

nasional, termasuk para fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal itu antara

DI

lain dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan, "Fakir miskin

D

dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Dengan kata lain, dalam

PR

rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, negara wajib
menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak
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terlantar di Indonesia. Dalam hal ini maka jaminan sosial perlu
diprioritaskan bagi kaum perempuan dan ibu rumah tangga.
3) Kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi
nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau penilikan
anggota-anggota masyarakat. Artinya, dalam rangka demokrasi ekonomi,

et

anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan ekonomi.

Se
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Setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek
kegiatan ekonomi. Dengan demikian, walau pun kegiatan pembentukan
produksi nasional dapat dilakukan oleh para pemodal asing, tetapi
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada di bawah
pimpinan dan pengawasan anggota-anggota masyarakat. Unsur ekonomi
kerakyatan yang ketiga ini mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota
masyarakat dalam turut memiliki modal atau faktor-faktor produksi nasional.
Modal dalam hal ini tidak hanya terbatas dalam bentuk modal material
(material capital), tetapi mencakup pula modal intelektual (intelectual
capital) dan modal institusional (institutional capital). Sebagai konsekuensi
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logis dari unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itu, negara wajib untuk
secara terus menerus mengupayakan terjadinya peningkatkan kepemilikan
ketiga jenis modal tersebut secara relatif merata di tengah-tengah
masyarakat. Negara wajib menjalankan misi demokratisasi modal melalui
berbagai upaya sebagai berikut:
a)

Demokratisasi modal material; negara tidak hanya wajib
mengakui dan

melindungi hak kepemilikan setiap anggota

masyarakat. Negara juga wajib memastikan bahwa semua anggota

Y

masyarakat turut memiliki modal material. Jika ada di antara

DI

anggota masyarakat yang sama sekali tidak memiliki modal

D

material, dalam arti terlanjur terperosok menjadi fakir miskin atau

Demokratisasi

modal

intelektual;

menyelenggarakan

pendidikan
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b)

PR

anak-anak terlantar, maka negara wajib memelihara mereka.

nasional

negara
secara

wajib

cuma-cuma.

Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi
ekonomi, penyelenggaraan pendidikan berkaitan secara langsung
dengan tujuan pendirian negara untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa. Pendidikan tidak boleh dikomersialkan. Negara memang
perlu

et

tidak

melarang

jika

ada

pihak

swasta

yang

Se
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menyelenggarakan pendidikan, tetapi hal itu sama sekali tidak
menghilangkan kewajiban negara untuk menanggung biaya pokok
penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat
yang membutuhkannya.

c)

Demokratisasi modal institusional; tidak ada keraguan sedikit
pun bahwa negara memang wajib melindungi kemerdekaan setiap
anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan
pendapat. Secara khusus hal itu diatur dalam Pasal 28 UUD 1945,
“Kemerdekaan bersrikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan
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Undang-undang.”

Kemerdekaan

anggota

masyarakat

untuk

berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat tersebut tentu
tidak terbatas dalam bentuk serikat-serikat sosial dan politik, tetapi
meliputi pula serikat-serikat ekonomi. Sebab itu, tidak ada sedikit
pun alasan bagi negara untuk meniadakan hak anggota
masyarakat untuk membentuk serikat-serikat ekonomi seperti
serikat tani, serikat buruh, serikat nelayan, serikat usaha kecilmenengah, serikat kaum miskin kota dan berbagai bentuk serikat

Y

ekonomi lainnya, termasuk mendirikan koperasi.

DI

Dengen begitu maka pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan pemerintah

D

daerah memastikan agar kaum perempuan dan ibu rumah tangga dapat

PR

menguasai baik modal intelektual (melalui pendidikan), modal institusional (melalui
organisasi), dan modal material (melalui SDA, keuangan, dan teknologi), di mana
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instrument untuk dapat mendorong penguasaan ketiga aspek tersebut adalah
koperasi yang berbasis kaum perempuan dan ibu rumah tangga.

3.2.

UU No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
Landasan legal berikutnya yang mengatur bagaimana penguatan

et

perekonomian berbasis ibu rumah tangga adalah UU No 24 Tahun 2019 tentang

Se
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Ekonomi Kreatif. Sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi dasar
pengembangan ekonomi kreatif melalui UU tersebut maka UU No 24/2019 ini
mengamanatkan berbagai pola untuk mengembangkan perekonomian ibu rumah
tangga, yaitu melalui pengembangan kapasitas, pengembangan pendidikan,
penyediaan infrastruktur, pengembangan sistem pemasaran, pemberian insentif,
dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
Pasal 7 UU No 24/2019 tentang Ekonomi Kreatif mengamanatkan
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas
Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
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a. pelatihan,

pembimbingan

teknis,

dan

pendampingan

untuk

meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi
Kreatif;
b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di
dunia usaha; dan
c. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Adapun

Pasal

12

mengamantkan

agar

Pemerintah

melakukan

Y

Pengembangan Pendidikan, di mana disebutkan bahwa sistem pengembangan

DI

pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan

D

kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

PR

Pasal 13 secara lebih spesifik memberi mandate agar Pendidikan kreativitas,
inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan
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berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:
a. intrakurikuler,

kokurikuler,

atau

ekstrakurikuler

dalam

jalur

pendidikan formal; dan

b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

et

Pasal 19 memberi mandat kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah

Se
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Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai
untuk Ekonomi Kreatif.

Sementara Pasal 21 mengamanatkan adanya

pengembangan Sistem Pemasaran, dimana Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi
Kreatif berbasis kekayaan intelektual. Sedangkan Pasal 22 memandatkan
kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif
kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Di samping itu, pasal 23 memberi mandat agar
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak
cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku
Ekonomi Kreatif.
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3.3.

UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM
Landasan legal penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga

berikutnya adalah UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2008 tentang Usaha Miro, Kecil, dan Menengah BAB I (Pasal 1, No 8)
menyatakan sebagai berikut : “Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis
dalam bentuk penumbuhan iklim, dan pengembangan usaha terhadap Usaha

Y

Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi

DI

usaha yang tangguh dan mandiri”. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008).

D

Berdasarakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pemberdayaan

PR

UMKM merupakan sebuah upaya yang menjadi tanggungjawab pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menumbuhkan dan mengembangkan

kondisi

yang

ar
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18 UMKM sehingga UMKM akan tetap tangguh dan mandiri. Iklim Usaha adalah
diupayakan

Pemerintah

dan

Pemerintah

Daerah

untuk

memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis 1
Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, BPFE, Yogyakarta, 2000, halaman
263 2 Ibid, hal 263 10 melalui penetapan berbagai peraturan perundang-

et

undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha
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Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan,
perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
Sejalan dengan penjelasan pemberdayaan UMKM menurut Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2008, Anwas dalam buku Pemberdayaan Masyarakat
di Era Global menjelaskan Pemberdayaan usaha kecil yang utama adalah
bagaimana membangun Sumber Daya Manusia yang tangguh. Mereka perlu di
bina mulai dari produksi hingga pasca produksi yang benar dan efisien. Mereka
perlu di dorong untuk menciptakan berbagai inovasi produknya yang meiliki
daya saing. Kemampuan mendorong berpikir dan berperilaku inovatif yang
sangat diperlukan. Keterampilan dan kemampuan lainnya yang sangat
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diperlukan oleh pelaku usaha kecil adalah aspek managerial, pengelolaan
keuangan, pemasaran, kerjasama yang saling menguntungkan”. (Anwas,
2014:125)
Pendapat diatas menjelaskan bahwa pemberdayaan usaha kecil atau
UMKM berfokus pada bagaimana menciptakan inovasi dan daya saing pada
produknya. Terlebih melihat akan persaingan di arus globalisasi dan tingginya
persaingan, UMKM harus mampu menghadapi tantangan persaingan tersebut.
Selain itu juga dengan pengembangan sumber daya manusia serta tekhnologi

Y

dan perluasan area pemasaran. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk

DI

menambah nilai jual produk UMKM, terutama agar dapat bersaing dengan

D

produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di

PR

Indonesia.

Adapun sesuai Bab II Pasal 4 dan Pasal 5 Prinsip pemberdayaan Usaha

adalah
a.

ar
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Mikro, Kecil, dan Menengah yang dicanangkan oleh UU No. 20 Tahun 2008

penumbuhan

kemandirian,

kebersamaan,

dan

kewirausahaan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa
sendiri.

perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan

et

b.

Se
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berkeadilan.
c.

pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi
pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

d.

peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

e.

penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
secara terpadu.
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3.4.

UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Landasan legal penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga

yang lebih awal disediakan sebagai implementasi Pasal 33 UUD 1945 adalah
UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 60 UU No
25/1992 tentang Perkoperasian ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah
menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong
pertumbuhan serta permasyarakatan Koperasi. Di samping itu, pada ayat ke (2)
disebutkan bahwa Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan

Y

perlindungan kepada Koperasi.

DI

Adapun Pasal 61 memberi mandat bahwa dalam upaya menciptakan dan

D

mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan

PR

pemasyarakatan Koperasi, Pemerintah:

a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada
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Koperasi;

b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar
menjadi Koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri;
c. mengupayakan

tata

hubungan

usaha

yang

saling

et

Amenguntungkan antara Koperasi dengan badan usaha

Se
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lainnya;

d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat.

Sementara itu, Pasal 62 mengamantkan bahwa dalam rangka
memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi,
Pemerintah:
a. membimbing usaha Koperasi yang sesluai dengan
kepentingan ekonomi anggotanya;
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b. mendorong,

mengembangkan,

dan

membantu

pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan
penelitian perkoperasian;
c. memberikan

kemudahan

untuk

memperkokoh

permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga
keuangan Koperasi;
d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan

DI

Y

kerja sama yang saling menguntungkan antarkoperasi;
e. memberikan bantuan konsultansi guna memecahkan

D

permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan

PR

tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip

3.5.
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Koperasi.

Peraturan Menteri PPPA No 2 tahun 2016 tentang Pedoman Umum
Pembangunan

Industri

Rumahan

untuk

Meningkatkan

Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan
Landasan legal berikutnya dalam penguatan perekonomian berbasis ibu

et

rumah tangga adalah Peraturan Menteri PPPA No 2 tahun 2016 tentang

Se
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Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan untuk Meningkatkan
Kesejahteraan

Keluarga

Melalui

Pemberdayaan

Perempuan.

Peraturan

Meneteri ini sudah memberi arah dan pijakan bagaimana prinsip, pola, dan
strategi penguatan perekonomian berbasis kaum perempuan khususnya dalam
hal ini ibu rumah tangga.
Dalam Pasal 5 Permen disebutkan bahwa prinsip Pembangunan Industri
Rumahan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan
Perempuan adalah:
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a.

membangun motivasi perempuan untuk maju;

b.

mengembangkan potensi perempuan dari semula belum berkembang
menjadi berkembang;

c.

meningkatkan kemampuan perempuan pelaku usaha mikro menjadi
pengusaha kecil;
meningkatkan kemampuan perempuan untuk berwirausaha;

e.

membangun kemampuan perempuan untuk berproduksi;

f.

adanya komitmen pemerintah daerah;

g.

merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah;

h.

mendayagunakan sumber daya lokal;

i.

mengembangkan industri rumahan untuk terhubung dengan pasar yang

Berdasarkan

DI

D
ar
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membangun legalitas usaha mikro.

PR

lebih luas; dan
j.

Y

d.

arah

kebijakan

nasional,

maka

strategi

utama

pembangunan industri rumahan berbasis kaum perempuan dalam Penjelasan
Permen disebutkan adalah sebagai berikut:

a. Strategi Pemberdayaan Wirausaha Perempuan
kewirausahaan

et

Mengembangkan

perempuan

dalam

rangka

Se
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meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui pembangunan Industri
Rumahan yang responsif gender. Upaya pokok dari strategi Pemberdayaan
Wirausaha Perempuan terdiri dari:
1)

penyadaran

potensi

kewirausahaan

melalui

penyuluhan

dan

pendampingan bagi kaum perempuan muda, ibu rumah tangga dan
pelaku IR;
2)

pelatihan pemanfaatan peluang (perluasan pasar);

3)

pengenalan peluang bisnis IR dengan sosialisasi dan pendekatan
kelompok

usaha

bersama

(Usaha

Peningkatan

Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS), Kelompok Usaha Bersama (KUBE),
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Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K), Program
Pemberdayaan Keluarga (P2K), dan Perempuan Indonesia Maju
dan Mandiri (Model Desa PRIMA), atau pun lanjutan dari kegiatan
PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri
Pedesaan; dan
4)

pembukaan jaringan kerja dan pasar yang potensial bagi produkproduk hasil wirausaha perempuan melalui promosi dan kampanye

Y

penggunaan produk-produk industri rumahan.

DI

b. Strategi Peningkatan Model Bisnis

D

Menumbuhkembangkan IR dari tingkat pemula ke tingkat berkembang

PR

sampai tingkat maju secara bertahap melalui pendampingan berkelanjutan lintas
sektor, baik pemerintah, dunia usaha (termasuk perbankan), LSM dan
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perguruan tinggi, hingga siap menjadi pengusaha kecil. Upaya pokok untuk
strategi Peningkatan Model Bisnis terdiri dari:
1)

pemetaan IR untuk mendapatkan data base regional untuk IR kelas
pemula, berkembang dan maju oleh KPP-PA, dan data base lokal
oleh Bappeda dan Badan Pemberdayaan Perempuan atau yang

analisa data IR;

Se
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2)

et

menangani;

3)

sosialisasi hasil pendataan IR kepada lintas sektor/SKPD; dan

4)

intervensi kepada pelaku IR, sesuai dengan kebutuhannya oleh
sektor/SKPD terkait, antara lain berupa: pemberian insentif,
termasuk modal, alat produksi, pelatihan dan bimbingan teknis mutu
produksi, teknologi produksi, pendampingan bisnis, pemasaran,
layanan konsultasi bisnis dan manajemen keuangan bagi proses
pembelajaran untuk menjadi IR yang mampu dan bankable.
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c. Strategi Integrasi dengan hasil pengembangan yang sudah dilakukan oleh
kabupaten/kota/provinsi/pusat.
Misalnya pemberdayaan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga); UP2K
(Usana Peningkatan Peandapatan Keluarga; UPPKS (Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera); KUBE (Kelompok Usaha Bersama).

d. Strategi Pendukung
dengan

instansi

terkait

pemerintah/provinsi/kabupaten/kota/kecamatan

sampai

tingkat
ke

tingkat

DI

Lurah/Desa;

di

Y

1) koordinasi

D

2) mencari wilayah/kecamatan/desa dengan potensi IR yang besar dan

3) mencari

pendamping

usaha

mikro

setempat

yang

sudah

ada
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(pendamping lokal);

PR

luas;

4) pengembangan applikasi berbasis internet/teknologi informasi;

5) pendampingan IR pemula, berkembang, dan IR maju, untuk disiapkan
menjadi pengusaha kecil; dan

Se
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et

6) pengintegrasian pada kebijakan kabupaten, provinsi, dan pusat.

e. Strategi Transformasi Industri Rumahan
Pembinaan IR membutuhkan mekanisme yang lentur dan dukungan

lintas sektor instansi pemerintah pusat dan daerah. IR memerlukan penanganan
yang bertahap dari sejak inisiasi IR-pemula sampai pemantapan menjadi UKMFormal. Tahap awal (start-ups) diawali dengan ide kewirausahaan dalam upaya
menangkap peluang pasar. Setelah IR-pemula dilahirkan, meski dengan tingkat
kebangkrutan relatif tinggi, maka perlu diupayakan mempertahankan usaha dan
menjadi IR-Berkembang. Tahap selanjutnya adalah perluasan usaha menjadi
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IR-Maju yang kemudian melalui proses pematangan diformalisasikan menjadi
UKM berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas.

3.6.

Perda No 9 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Industri Kreatif,
Koperasi Dan Usaha Kecil
Salah satu landasan legal penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga

yang sudah ada di DIY adalah Perda No 9 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan

Industri Kreatif, Koperasi Dan Usaha Kecil. Perda ini sudah mengatur tentang

Y

bagaimana bentuk, pola, dan strategi pemberdayaan industry kreatif, koperasi,

DI

dan usaha kecil yang mayoritas pelakunya adalah kaum perempuan khususnya
ibu rumah tangga.

D

Dalam Pasal 8 Perda tersebut disebutkan bahwa Bentuk Pemberdayaan

PR

Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil meliputi:
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a. bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber
daya manusia;

b. fasilitasi akses pendanaan dan bantuan permodalan;
c. fasilitasi ketersediaan bahan baku dan bahan penolong;
d. fasilitasi sarana dan prasarana usaha;

et

e. fasilitasi usaha baru dan memiliki prospek untuk berkembang;

Se
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f. fasilitasi pemasaran; dan/atau
g. fasilitasi teknologi informasi.

Sementara

itu

Pasal

9

memandatkan

bahwa

pelaksanaan

Pemberdayaan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil oleh pemerintah
Daerah dapat melibatkan badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara,
perguruan tinggi, masyarakat umum, dan pihak swasta yang dikoordinasikan
oleh

organisasi

perangkat

daerah

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil.
Secara spesifik Pasal 10 Perda mengamanatkan bahwa Bimbingan teknis,
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pendampingan, dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, antara lain:
a. pelatihan pengelolaan usaha;
b. pelatihan teknik produksi;
c. pelatihan pemasaran offline dan online;
d. standarisasi produk dan pengurusan hak kekayaan intelektual;
e. pelatihan pengelolaan keuangan
f. pendampingan dan konsultasi pengembangan sumber daya manusia

Y

pasca pelatihan;

DI

g. pelatihan inkubator bisnis;

D

h. studi banding bagi pelaku usaha dan pengelola Koperasi ke daerah

PR

dan/atau negara lain;

regenerasi untuk pengurus dan pengawas Koperasi serta pelaku usaha;

j.

penciptaan dan penumbuhan wirausahawan baru; dan
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i.

Se
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et

k. pemagangan bagi pelaku usaha dan pengelola Koperasi.
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN ARAH REKOMENDASI
KEBIJAKAN
Pada pertengahan Desember 2020, data yang didapatkan dari
sibakuljogja.jogjaprov.go.id menunjukkan bahwa jumlah UMKM di DIY yang
terdaftar pada sistem tersebut sebanyak 289.919 pelaku. Dari total pelaku

Y

UMKM tersebut, sebanyak 97,87 persen termasuk pada kategori mikro,

DI

sedangkan untuk usaha kecil sebanyak 2 persen, usaha menengah sebesar
255 pelaku atau 0,09 persen. Pelaku UMKM ekonomi kreatif tersebut terdiri atas

D

tiga besar sektor usaha yang sangat dominan yakni: UMKM kuliner (56 persen),

PR

UMKM craft (20 persen), UMKM fashion (20 persen), dan sisanya 4 persen.
Lebih dari 52% pelaku UMKM tersebut adalah kaum perempuan, khususnya ibu
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rumah tangga. Oleh karena itu potensi dan kemampuan perempuan dalam
kegiatan perekonomian luar biasa besar.

Baru sekitar 2,28% industri mikro dan kecil yang memiliki sertifikasi
produk. 98,36% pelaku usaha di DIY adalah usaha mikro dan kecil, dengan
skala usaha kecil, kepemilkan aset rendah sehingga memiliki hambatan untuk

et

meraih peluang pasar yang lebih besar. Survei Industri mikro & kecil BPS: 50,31
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% menyatakan memiliki masalah dalam pemasaran, dan baru sekitar 16 %
industri mikro dan kecil yang memanfaatkan internet. Hal ini juga dialami oleh
pelaku UMKM perempuan, termasuk ibu rumah tangga. Dibalik potensi sumber
daya manusia (SDM) kaum perempuan dan ibu rumah tangga yang besar
tersebut, masih terdapat permasalahan terkait dengan kapasitas SDM mereka
dalam mengembangkan usaha produktif.
Salah satu dampak masih belum optimalnya pengembangan kapasitas
SDM perempuan dan ibu rumah tangga pelaku UMKM di DIY adalah masih
tingginya tingkat kemiskinan yang dihadapi kaum perempuan tersebut. Data
BPS menunjukkan bahwa persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga
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yang masuk kategori rumah tangga miskin masih sebesar 14,99%. Data ini
mengindikasikan bahwa secara sosial demografis kaum perempuan khususnya
ibu rumah tangga masih menghadapi masalah kemiskinan yang juga terkait
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et

ar
ia
tD

PR

D

DI

Y

dengan masalah tingginya ketimpangan pendapatan di DIY.
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Berbagai program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan baik di tingkat
pusat

maupun

memperbaiki

daerah

kehidupan

sungguhpun
pelaku

sudah

ekonomi

berdampak

rakyat,

namun

positif

dalam

masih

belum

sepenuhnya dapat melepaskan predikat DIY sebagai propinsi termiskin se-Jawa
dan paling timpang se-Indonesia. Terlebih pandemi covid-19 yang berlangsung
sejak tahun 2020 telah berakibat terjadinya peningkatan kemiskinan di DIY.
4.1.

Focus Group Discussion 1

Y

FGD 1 tentang Kajian Penguatan Perekonomian Berbasis Ibu Rumah

Adapun hasil FGD tersebut adalah sebagai berikut:

DI

Tangga yang dilaksanakan pada 6 April 2021 telah selesai dilaksanakan.

D

Paryanto seorang tenaga ahli menyampaikan bahwa kedepannya DIY

yang

menjadi

aktor

utamanya

PR

diharapkan dapat memproduksi sumber pendapatan keluarga sendiri dimana
adalah

perempuan.

Adapun

cara
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mengoptimalkannya adalah dengan memanfaatkan pekarangan untuk pangan
keluarga, menggunakan vertikal agrikultur berbasis nutrisi, mengolah limbah
dapur (air leri digunakan untuk pupuk organik). Aspek yang harus ditekan
diantaranya: harus memunculkan bentuk usaha sebagai DIY kota pelajar
(knowledge based economic development), Product Deployment Sector (PDS),

et

Business Development sector (BDS), rutinitas lain yang bisa menjadi nilai
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economic melalui pendekatan kelembagaan (membuat PERDA, dan Marketing
Deployment System, serta kolaborasi UKM DIY dan luar DIY agar produk tidak
perlu di produksi di DIY namun bisa dipasarkan di DIY.
Niclause seorang aktivis dari UMKM menyampaikan bahwa terdapat

beberapa masalah dalam penguatan ekonomi di DIY diantaranya kurangnya
networking dan karir domestic perempuan itu sendiri. Networking: ada masalah
lain yakni networking. Bagaimana IRT menjalankan IRT beekerjasama dengan
pelaku usaha lain, bagaimana IRT meningkatkan kinerja melalui IT. IRT saat ini
tidak tau caranya untuk marketing dan networking. Karir domestik: untuk
mengurusi permasalahan didalam rumah tangga seperti mengurus anak.
67

Bagaimana caranya pekerjaan di luar dan karir domestik tyda bertabrakan.
Mengubah paradigma masyarakat tentang pembagian tugas antara ibu dan
bapak (suma dan istri) didalam rumah tangga.
Oscar Tri Yoga seorang aktivis juga menyampaikan bahwa saat ini
banyak ditemui koperasi di DIY yang cenderung membuat koperasi simpan
pinjam, secara skill masyarakat DIY sudah memiliki skill yang bagus namun
terdapat masalah klasik pada marketing IRT yakni tidak menguasai pasar.
Adapun untuk mengatasi permasalahan tersebut Oscar menyarankan kepada

Y

Dinas terkait untuk membuat pasar sendiri untuk produk yang dihasilkan oleh

SPd

menyampaikan

bahwa

saat

ini

untuk

mengatasi

PR

Rohadi,

D

bantuan, bagaimana meningkatkan produksi IRT.

DI

IRT, melakukan pelatihan, serta menambah pendapatan atau memberikan

permasalahan yang dihadapi oleh DIY adalah dengan membangun jiwa
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entrepreneurship pada IRT untuk mendorong melakukan wirausaha, bagaimana
menentukan usaha yang cocok dengan IRT (peluang usaha), peluang Urban
Farming di DIY untuk menyupply pasar PASTI, masalah permodalan tidak
seperti bank: Gross period (dijamin oleh pemerintah 1 - 2 tahun tidak
dibebankan bunga, baru setelah usahanya berjalan melakukan cicilannya).
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jelas pula.

et

Selain itu diperlukan juga adanya angka yang jelas dan pendampingan yang

Udan

seorang

aktivis

menjelaskan

bahwa

saat

ini

dibutuhkan

transformasi kaum perempuan dari IRT ke karir. Persoalan yang sering
dihadapai adalah perempuan dapat menyeimbangkan peran dia sebagai ibu
rumah tangga untuk mengurus keluarga dengan karinya sendiri. Muhammad
menjelaskan bahwa perlu adanya juga kajian tentang Perda Nomor 7 tentang
ketahanan kelaurga dan juga Program berhasil di SBY tentang pengelolaan
sampah berbasis rumah tangga serta perusahaan semiritel dengan pola
kosumsi 5 tahun kedepan apa Saja (mencari peluang).
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Arif Kunia Rahman menyampaikan bahwa dalam konteks kapital tidak
bisa hanya dilihat dalam nominal (misal pengeluaran ibu 50 ribu), ketahanan
perempuan lebih banyak faktor yang berhubungan dengan psykologis contoh
ada rang menyusui, harmonisasi industri erat kaitannya dengan perempuan,
memahami roadmap secara komprehensif contoh perempuan bekerja disektor
formal atau informal. Aplikasi sibakul juga hanya tahap awal pemasaran,
kemudian optimalkan influencer di yogyakarta untuk melakukan pemasaran
produk IRT.

Y

Dinas Pemberdayaan Perempuan menyampaikan bahwa permasalahan

DI

yang diaları adalah tentang packaging yang belum menarik dan pemasaran

D

yang masih bersifat tradisional, belum memiliki branding, butuh PIRT dan

PR

networking. Sementara Dinas Koperasi DIY juga menyampaikan bahwa perlu
pendataan sosial untuk IRT, pendampingan untuk membuat model wirausaha
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terpadu.

Untuk mengatasi berbagai temuan permasalahan diatas, terdapat
beberapa solusi juga yang diajukan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY dan
Dinas Perindustrian DIYdiantaranya; pelatihan olahan roti, jamur, kerajinan, rajut
dan pakaian, Fasilitas branding, Fasilitas halal (SNI); Pemasaran: digital

et

marekting bersama Shopee dan toko pedia; Pemasaran lokal: fasilitasi untuk
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test pasar dan berjejaring dengan toko modern seperti Mirota, hamzah batik,
Pamela, dll; Terdapat program pemasaran kemenprim ; Pendampingan
permasalahan UKM dikelompokkanterkait masalah yang dihadapi tentang
laporan keuangan; Pelatihan desain sehingga produk IRT bisa Masuk pasar
modern / toko modern, Pelatihan marketing menggunakan market hub di
sibakul, Pemasaran offline, perlu adanya tenaga pemasar sendiri, melakukan
pelatihan untuk membuat kemasan yang bagus, serta adanya kolaborasi
dengan universitas untuk membantu membuat desain kemasan yang menarik,
dibantu untuk memasarkan produk lokal untuk Snack untuk acara - acara
tertentu.
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Sementara itu terdapat juga masukan dari NGO Yayasan Santi untuk
membuat paguyuban, organisasi, dan serikat untuk menjadi penggerak ekonomi
keluarga, serta melaksanakan 5 strategi: pemetaan kebutuhan, membentuk
konsep sekolah (berkonsep ada modul - sekolah selama 2 tahun baru selesai),
menganalisa potensi yang mereka miliki, melakukan inovasi berdasarkan apa
yang meraka miliki, belajar mencatat keuangan (pembukuan usaha dan pribadi),
legalitas, jaringan pasar. Perkumpulan Paluman Nusantara memberi masukan
untuk dapat melakukan Identifikasi SDM, Identifikasi Sumber Daya Sosial,

Y

Ekonomi, Akses Fisk (aset apa yang sudah dimiliki), Sumber Daya Lingkungan

D

Focus Discussion Group 2

PR

4.2.

DI

Alam (potensi apa yang ada).

Dari hasil berdiskusi Focus Group Discussion 2 ditemukan beberapa
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masalah diantaranya: dari BUMMAS kurang koordinasi ketika ada program
pelatihan di kelurahan setempat baik sebagai peserta maupun sebagai nara
sumber. BUMMAS sendiri telah memiliki rekam jejak yang bagus dimana pada
tahun 2017 telah mekasanakan pelatihan wisawatawan untuk belajar eco print
sebanyak 350 wisatawan, begitupun ditahun 2018 sebanyak 872 wisatawan,

et

2019 sebanyak 1488 wisatawan, dan tahun 2020 sebanyak 380 orang. Selain
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itu di athun 2020, BUMMAS juga telah bekerjasama untuk penelitian dengan
empat kampus, namun belum ada interkoneksi dengan stakeholder. Namun
ditahun 2021 BUMMAS bersyukur dapat bekerjasama lagi dengan 24 kampus
dan sekolah.
Untuk

dokumentasi,

terdapat

tawaran

untuk

mendokumetasikan

“Kampung Ecoprint” melalui sebuah film revitalisasi pasar Prawirotaman dari
Wawali. Namun disamping itu BUMMAS menjelaskan bahwa belum ada
kolaborasi

dan

integrasi

dengan

kelurahan

setempat

untuk

mendata

kemampuan warganya untuk kebijakan penguatan perekonomian berbasis
rumah tangga.
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Dari FGD ke – 2 diketahui juga bahwa adanya kebutuhan untuk
mendampingi dan mengarahkan ide dari Ibu Rumah Tangga dari Trini Berna Bu
Umi. Beliau meminta dukungan untuk mengembangkan usaha bersama Trini
Karya dengan membuat sumber dana baru dari ternak kelinci. Alasan kenapa
memilih ternak kelinci adalah karena kelinci lebih memiliki nilai baik untuk
konsumsi maupun untuk binatang peliharaan yang lucu.
Untuk mengatasi berbagai temuan permasalahan dari FGD 2 terdapat
beberapa masukan dari dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, BKKBN, Yasanti

DI

Y

Yayasan Paluma, dan Serikat Pekerja Rumahan dan peserta diantaranya: dapat
memanfaatkan beberapa komunitas seperti program Gandeng Gendong dari

D

Pemerintah DIY untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling

PR

bergotong-royong membantu warga lain yang masih mengalami kesulitan dalam
berbagai aspek kehidupan, terutama warga miskin agar lebih sejahtera.
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Berkolaborasi dengan berbagai elemen komunitas, kampus dan kampung untuk
saling mengisi dan menggunakan potensi terbaik yang dimiliki, serta bersama –
sama

mendukung

implementasi

program

dari

pemerintah

DIY

untuk

mengangkat derajat hidup yang lebuh tinggi.

Solusi lainnya dapat memanfaatkan komunitas Info Cegatan Jogja (ICJ)

et

untuk membantu dalam sosialisasi produk agar dapat disampaikan ke
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konsumen dan membantu untuk marketing karena ICJ sudah banyak memiliki
followers yang banyak. Disisi lain, untuk mengatasi permasalahan packaing bisa
berkolaborasi dengan kampus untuk mengadopsi Education for Social
Innovation seperti Institut Seni Indonesia, Universitas Mercu Buana Yogyakarta,
Universitas Gadjah Mada dan kampus lainnya (kurang lebih 150 kampus),
berdiskusi dan kolaborasi denggan “Pilah Sampah” sebuah aplikasi untuk
mengelola sampah rumah tangga yang kini sudah memiliki struktur organisasi
yang jelas, sumber daya manusia yang cukup, serta basis untuk memanfaatkan
sampah rumah tangga agar bisa dijual seperti sampah kertas, plastik, botol dan
lainnya dengan lebih praktis.
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4.3.

Studi Kasus Lapangan
Studi kasus lapangan dilakukan untuk melakukan identifikasi potensi,

kemampuan, kondisi SDM, permasalahan, dan berbagai alternatif pola dan
strategi dalam penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga. Studi
kasus lapangan dilakukan di 4 lokasi dan subjek yang merepresentasikan sosiodemografis ekonomi ibu rumah tangga di kawasan pegunungan, pesisir, semiurban, dan urban.

Y

4.3.1. Badan Usaha Milik Masyarakat Brontokusuman

DI

Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMAS) Brontokusuman mulanya diinisiasi
oleh 6 orang, yang mana mereka ini sekaligus tercatat sebagai anggota awal,

D

yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam pengembangan ‘model bisnis’ dari

PR

usaha yang sudah ada atau berkembang di masyarakat Jogja pada umumnya
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yaitu batik.

Perkembangan anggota terus terjadi seiring dengan berkembangnya BUMAS,
tercatat saat ini ada 17 Anggota di tambah dengan 26 Anggota penjahit dan
pengurus kebun.

Model kerja BUMAS adalah integrasi, yang mana mereka saling mengerjakan

et

produksi pada lini / bagian masing-masing. Ada ibu-ibu yang mengelola
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kebutuhan kain, mengelola kebutuhan penjahitan, mengelola kebutuhan bahan
baku warna ‘kebun’, mengelola produk akhir.
Sejak

2021

ini

Brontokusuman

BUMAS

kaitannya

telah
dalam

menjadi

pendamping

peningkatan

SDM,

bagi
dan

ibu-ibu

di

peningkatan

kemanfaatan kegiatan yang menghasilkan secara sosial dan ekonomi.
4.3.2. Permodalan Awal
Modal menjadi salah satu bagian tidak terpisahkan ketika masyarakat
membentuk sebuah kelompok / badan usaha bersama. BUMAS Brontokusuman
memulai usaha mereka dengan modal sendiri sejak awal pendirian dan mulai
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beroperasi. Modal awal tidak hanya dalam bentuk bahan dan peralatan namun
juga untuk kebutuhan pelatihan pengolahan produk dan pengelolaan organisasi.
Pada perkembangannya mulai ada bantuan baik dalam bentuk permodalan
atau pun pelatihan yaitu dari rumah zakat. Keterlibatan rumah zakat ini,
khususnya dalam hal pelatihan menjadi salah satu ‘mentor utama’ dalam
pengembangan ‘model’ bisnis BUMAS brontokusuman.
Atas saran dan bimbingan Rumah Zakat inilah BUMAS kemudian mendaftarkan

DI

Y

diri ke Disperindag, sehingga saat ini status sudah terdaftar.
4.3.3. Bagaimana Bahan Baku

Sedangkan untuk kebutuhan

PR

didapatkan dari Solo dan Jogja itu sendiri.

D

BUMAS memiliki bahan baku yang khusus yaitu serat alam. Bahan baku ini

pewarnaan di dapatkan dari lingkungan sekitar, yang mana ini menjadi bagian
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partisipasi masyarakat, terhadap keberadaan BUMAS.
Untuk kebutuhan daun pewarnaan yang mana didapatkan dari warga sekitar
menggunakan sistem mitra – jual beli:
1 ONS 20.000,

-

Terdapat 12 jenis dedaunan

et

-
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Kebutuhan penjahitan kain juga dilakukan atau dikerjakan oleh ibu-ibu / warga
sekitar. Ini menjadi bagian / bentuk bagaimana pemberdayaan ‘ekonomi’
bersama / gotong royong untuk memenuhi kebutuhan / produk bersama.
Pada dasarnya pemenuhan bahan baku dan tenaga kerja masih diupayakan
dari lokal yaitu kalurahan Brontokusuman. Ini menjadi model yang dipilih
BUMAS

agar

kemanfaatan

keberadaan

kegiatan

usaha

BUMAS

bisa

berpengaruh ‘memberi manfaat’ baik secara sosial dan ekonomi kepada
masyarakat sekitar.
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4.3.4. Produk
Produk BUMAS Brontokusuman sejatinya adalah produk khas Jogja, sesuatu
yang sudah dikenal oleh masyarakat luas yaitu batik. Namun, BUMAS
mengambil inisiatif untuk melakukan inovasi pada produk. BUMAS memutuskan
untuk menghadirkan batik dari tinta alami, yang mana berbahan dasar dari
pepohonan atau pun dedaunan.
Saat ini berbagai produk yang dihasilkan dari BUMAS Brontokusuman antara

DI

Y

lain:
Batik Eco Print

-

Pelatihan Eco Print

-

Kain Eco Print

-

Tas Eco Print Custom

-

Souvenir Eco Print

-

Sabun lerak dan minyak jelantah
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PR

D

-

4.3.5. Keterlibatan Pemerintah

BUMAS tidak ‘tergantung pada bantuan pemerintah’ namun demikian juga ‘tidak

et

menghindari berbagai program yang ada dari pemerintah’. Sejauh ini bantuan

Se
kr

dalam bentuk penyertaan modal finansial atau peralatan belum ada. Namun
berbagai pelatihan sudah pernah diikuti.
Saat ini, BUMAS juga telah menjadi mitra bagi pemerintah ketika mengadakan
pelatihan / workshop atau pun seminar terkait bagaimana pengelolaan usaha
khususnya eco print.
4.3.6. Pasar dan Pemasaran
Pengelola BUMAS menyadari bagaimana model pasar berubah, apa lagi di
tengah pandemi seperti saat ini. Maka model pasar dan pemasaran pun mereka
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lakukan penyesuaian dan mengikuti perkembangan yang ada. Sejauh ini sudah
melalukan:
-

Pemasaran melalui sosial media seperti instagram

-

Pemasaran melalui kegiatan workshop online

-

Pemasaran online

-

Pemasaran Offline dengan Penjualan melalui Pasar Kota Gede

-

Mengikuti pameran

menjadi

momok

menakutkan,

ini

DI

Pandemi

Y

4.3.7. Omset
juga

terjadi

bagi

BUMAS

D

Brontokusuman, omset mereka ambruk, jika sebelum Pandemi setidaknya

PR

mampu menghasilkan 60 Juta, saat pandemi hanya mampu menghasilkan 6
Juta.

ar
ia
tD

Terlepas bahwa berbagai saluran pemasaran yang berubah, kebutuhan akan
eco print atau kain / sandang pada masa pandemi ini disinyalir menurun. Orangorang secara umum menjadikan kebutuhan sandang / kain, souvenir, tas, dll
sebagai pilihan ke dua.

et

Namun demikian berbagai upaya perbaikan pada lini pemasaran terus

Se
kr

dilakukan. Upaya yang saat ini sedang dikerjakan misalnya dengan melakukan
pemasaran dan promosi secara online. Kebutuhan akan pelatihan pemasaran
online yang berkelanjutan kiranya menjadi salah satu kebutuhan BUMAS
Brontokusuman.

4.3.8. Kelompok Wanita Tani Pawon Gendis
KWT Pawon Gendis mulanya adalah brand milik pribadi, yaitu nama yang
digunakan oleh Mbak Dwi Martuti (Ketua KWT saat ini) untuk produk yang
sedang ia kembangkan. Mbak Dwi memulai Pawon Gendis seorang diri, ia
mencoba mengikuti berbagai perlombaan olahan / kuliner, baik dalam tingkat
lokal desa, kecamatan, sampai pada tingkatan yang lebih luas.
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Apa yang dilakukan Mbak Dwi dengan membuat berbagai olahan, mengikuti
lomba ‘yang dimaknai sebagai bagian dari cara promosi’ menjadikan ibu-ibu /
kaum perempuan di dusunnya tertarik. Banyak kemudian ibu-ibu yang ‘ingin’
dan memiliki semangat yang sama untuk melakukan kegiatan ekonomi.
Dengan semakin banyaknya ibu-ibu yang ‘ingin terlibat’ maka muncul gagasan
untuk membuat kelompok ekonomi bersama. Saat itu mendapatkan bimbingan

Y

dari BPP dan Polbangtan, yang mana melalui bimbingan dan pendampingan ini

DI

kemudian muncul kebutuhan untuk membuat organisasi / wadah bersama.

D

Kelompok Wanita Tani adalah bentuk organisasi yang dipilih saat itu.

PR

Nama awal KWT adalah KWT Salak Malang. Namun dalam proses Dwi dan
teman-teman merasa nama ini ‘kurang menjual’ akan sulit dalam urusan
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branding nantinya. Maka, Dwi kembali mengusulkan nama Pawon Gendis, yang
saat itu sudah melekat pada produknya.
4.3.9. Kesadaran Berorganisasi

Anggota KWT Pawon Gendis sejak awal sudah memiliki bekal dari pelatihan

et

dan pendampingan mengenai bentuk organisasi yang akan mereka jalankan.
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Mereka bahkan sudah menyepakati bahwa KWT tidak bersifat Kelompok Usaha
Bersama / KUB. Sehingga KWT Pawon Gendis sampai hari ini tidak / belum
memiliki produk usaha bersama
Apa yang mereka lakukan dengan KWT? Mengapa tanpa produk bersama?
Kiranya ini yang menjadi nilai / model yang KWT Pawon Gendis coba lakukan:
-

Setiap anggota diwajibkan / didorong untuk bisa memiliki usaha / produk
mereka sendiri

-

Manajemen pengelolaan usaha ‘bebas’ oleh pemilik usaha / pribadi
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-

KWT secara bersama-sama melakukan branding untuk produk yang
dimiliki anggota

-

KWT secara bersama-sama melakukan promosi dan pemasaran produk
anggota

-

Kebutuhan SDM dan SDA/Bahan Baku diupayakan dari dalam / lokal.
Kebutuhan SDM adalah dari anggota KWT bersifat gotong royong / kerja
sama namun dalam motif kerja / ekonomi.
Perizinan satu pintu

Y

-

DI

KWT Pawon Gendis menjadi hub antar anggota dalam melakukan kegiatan
usaha. Anggota yang menjalankan usaha kuliner akan bekerja sama dengan

D

yang wisata, kerja sama dengan yang pertanian, dan lain sebagainya.
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Menjadikan KWT Pawon Gendis sebagai wadah bersama dengan berbagai
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produk yang diolah / produksi oleh masing-masing anggota adalah konsep yang
dipilih karena memiliki banyak manfaat / keuntungan.
- Kemudahan perizinan; dengan pengajuan izin melalui KWT, maka berbagai
produk yang lain yang diolah oleh anggota tinggal melakukan standarisasi yang
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sama, dan bisa menggunakan izin yang sama.
- Kemudahan dalam melakukan branding; anggota yang baru saja memulai
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usaha tidak harus repot melakukan branding dari 0 lagi. Mereka bisa langsung
terbranding oleh KWT itu sendiri, dan bisa menggunakan brand yang sudah
dikenali pasar yaitu 'Pawon Gendis'.
- KWTpawon gendis sebagai hub dalam menjalankan kegiatan ekonomi; baik
dari proses produksi, kebutuhan bahan baku, atau SDM sampai pada
pemasaran.
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4.3.10. Perkembangan Keanggotaan KWT
KWT Pawon Gendis saat ini beranggotakan 40 ibu-ibu. KWT Pawon Gendis
memiliki sistem untuk melakukan peremajaan anggota dan registrasi ulang
anggota, ini dimaksudkan agar anggota tetap dapat aktif dalam melakukan
usaha mereka.
Tidak seluruh anggota KWT memiliki usaha tentu saja. Maka, perlu adanya
upaya untuk mendorong agar anggota memiliki ‘keahlian’ atau kemauan dan

DI

Y

kemampuan dalam membuat produk / usaha mereka sendiri.

Bagaimana upaya mengembangkan anggota non usaha / yang belum memiliki

Melakukan penggalian potensi anggota melalui berbagai kegiatan seperti:

PR

-

D

usaha?

pelatihan, pelibatan acara dengan instansi lain / dinas, melakukan

Pawon Gendis.
-

ar
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kegiatan belajar bersama, mengadakan lomba olahan tingkat KWT

Selain itu sesama anggota saling melatih dan memberikan motivasi agar
semua memiliki rasa percaya diri bahwa mereka bisa melakukan sesuatu

Peningkatan Kesejahteraan Anggota

Se
kr

4.3.11.

et

/ memiliki usaha.

KWT Pawon Gendis telah memberikan manfaat baik secara sosial dan ekonomi
bagi anggota dan mitra mereka; Peningkatan Peralatan

Usaha, Bangunan

Usaha, Peningkata Branding Produk, dan peningkatan pendapatan ekonomi.
4.3.11.1. Kunci Penting Pengelolaan KWT Pawon Gendis
Saling Bantu Anggota! Motivasi Berubah! Keberhasilan satu anggota / individu
untuk keberhasilan bersama (KWT)! Oleh karena itu, semua saling memberi
contoh, saing mematangkan konsep bisnis agar bisa mendukung bisnis anggota
yang lain.
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Penyelesaian konflik juga menjadi rumusan penting dalam menjalankan KWT,
bagaimana menurunkan ego masing-masing dan menciptakan keterbukaan
dalam forus untuk mengatasi atau meminimalisir terjadinya konflik.
4.3.11.2. Bantuan Usaha
KWT Pawon Gendis telah banyak mendapatkan bantuan, namun mereka
memulai dengan tanpa bantuan. Maka dalam hal bantuan yang berasal dari
pihak luar, berlaku ketentuan sebagai berikut:
Anggota yang menerima bantuan maka harus berani bertanggung jawab

-

Bantuan bersifat bergulir untuk anggota

-

Jika anggota menerima bantuan (alat) namun tidak digunakan / tidak

D

DI

Y

-

PR

aktif maka bantuan tersebut akan dikembalikan atau digunakan untuk
anggota yang lain

Penyampaian kebutuhan anggota untuk penerimaan bantuan / distribusi
kebutuhan
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-

4.3.11.3. Bantuan Usaha Dari Anggota

Anggota memiliki bantuan usaha bersama yang mana ini dimaksudkan untuk

et

mendukung dan membantu anggota lain yang belum memiliki usaha / kesulitan

-

Se
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dalam modal. Sebagai berikut;
Dana usaha untuk sosial dan alat
Dana usaha berbagi dalam kelompok

Sanggar Anak Wondis: Kegiatan CSR dan Kerja Sama
-

Kerja sama dengan Sumbu Pakarti, Lingkar Organik.

-

Kegiatan ini juga sekaligus sebagai kegitan pemuda / karangtaruna,
sehingga dimaksudkan sebagai kaderisasi bagi KWT nantinya.
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4.4.

Usaha Bersama Trini Karya

4.4.1. Meningkatkan Pendapatan Ibu Rumah Tangga
Trini Karya memiliki visi yang selaras dengan upaya menjadi usaha bersama
yang menjadi 'jalan' dalam peningkatan pendapatan keluarga. Visi Trini Karya
adalah: "Mewujudkan usaha bersama yang membangun potensi ekonomi dan
sosial bagi kesejahteraan seluruh anggota."
Guna menjalankan Visi yang telah ditetapkan, berbagai strategi pun disusun, hal

Y

ini menjadi misi yang anggota kelompok usaha bersama Trini Karya jadikan

DI

pedoman dalam menjalankan usaha. Misi Trini Karya adalah; 1) Meningkatkan
peran dan partisipasi pengurus dan anggota sebagai pemilik usaha bersama. 2)

D

Mengembangkan kemandirian pengurus dan anggota melalui pelatihan dan

PR

pendampingan. 3) Menyelenggarakan pendidikan koperasi untuk meningkatkan

ar
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dan mewujudkan perekonomian keluarga.

Kata kunci dalam usaha bersama Trini Karya adalah: Partisipasi, Kemandirian,
Perekonomian Keluarga. Melalui penyelenggaraan usaha bersama yang
partisipatif, adanya ruang untuk mengembangkan diri menjadi mandiri, dan

masing.

et

secara bersama-sama mewujudkan peningkatan ekonomi di keluarga masing-

Se
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Tentu saja, upaya yang dilakukan kelompok usaha bersama Trini Karya ini telah
memiliki dampak bagi perekonomian keluarga. Jika ditilik dari anggota yang aktif
di Trini Karya, mereka mengalami peningkatan pendapatan dari sebelumnya.
Peningkatan pendapatan ini menjadikan perekonomian keluarga mereka
semakin membaik.
4.4.2. Peran Mahasiswa dan Kampus
Mbak Nuli, banyak bercerita perihal bagaimana awal mula Trini Karya, bisa
dikatakan Mbak Nuli menjadi salah satu inisiator awal terbentuknya Trini Karya.
Bahkan, berbagai pekerjaan penting Trini Karya hari ini masih ia kerjakan,
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masih harus terus didampingi (utamanya

dalam hal pemasaran dan

kelembagaan), dan ia juga menjadi bagian dari Trini Karya itu sendiri.
Bicara Trini Karya memang tidak bisa lepas dari peran mahasiswa dan kampus,
dalam hal ini Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Singkatnya; sebagai usaha
sosial bersama yang diinisiasi oleh mahasiswa atas dasar sosial untuk
mengangkat harkat martabat Ibu-ibu di Desa Trini. Gerakan sosial ini, tidak
lepas dari upaya untuk melepaskan diri dari jerat permasalahan ekonomi.

Y

Anggota Trini Karya sendiri sebelumnya adalah buruh harian lepas pelipat

DI

kertas dengan upah rendah (Kabupaten Sleman). Padahal mereka memiliki
keahlian dalam melipat kertas serta menali. Kesadaran akan keahlian ini yang

D

kemudian menjadi jalan (titik temu antara Mahasiswa dan Ibu-ibu Trini) maka

PR

terbentuklah usaha bersama paper bag dengan nama Trini Karya. Fokus
utamanya tentu saja memproduksi tas kertas secara manual yang dikerjakan
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oleh Ibu-ibu di Desa Trini dengan sistem koperasi.

Kepengurusan Trini Karya sendiri terdiri dari Ibu-ibu Desa Trini dan Mahasiswa
pemrakarsa/inisiator Trini Karya. Kepengurusan ini masih berlangsung sampai

Karya.

et

hari ini. Kampus secara rutin masih mengirimkan mahasiswa untuk KKN di Trini

Se
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4.4.3. Tantangan Mahasiswa KKN di Tengah Pandemi
Trini Karya besar dari kolaborasi antara masyarakat dan kampus. Selama ini
Kampus Mercu Buana secara rutin mengirimkan mahasiswa untuk melakukan
KKN di Trini Karya. Berbagai luaran dari KKN pun telah menjadikan Trini Karya
lebih baik dari waktu ke waktu.
Namun, persoalan KKN di tengah pandemi seperti saat ini kemudian menjadi
tantangan baru bagi Trini Karya. KKN yang hanya bisa dilakukan secara daring
belum bisa dijadikan 'memiliki nilai nyata' bagi pekerjaan atau hasil luaran
mahasiswa dan juga Trini Karya.
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Belum lagi, tantangan permintaan KKN yang 'memaksakan diri' kampus
terkesan memaksakan agar mahasiswa dapat diterima KKN di Trini Karya.
Perihal adanya pemaksaan KKN ini misalnya diceritakan langsung dari
pengalaman Eno Casmi (ketua Trini Karya) yang juga Dosen di Mercu Buana.
Eno menyampaikan misalnya ada dosen yang 'memaksa' akar mahasiswanya
bisa KKN di Trini Karya (KKN yang sekedar KKN) karena tidak ada luaran yang
jelas. Karenanya, Eno juga sedang merancang bagaimana model penerimaan

Y

KKN bagi mahasiswa. Ini menjadi tantangan penting, karena kolaborasi antara

DI

Trini Karya, Mahasiswa dan Kampus telah jelas menjadi cikal bakal kelompok

4.4.4. Persoalan Modal dan Pengembangan

D

usaha ini. Karenanya perlu tetap dijaga dan menjadi kekuatan bersama.

PR

Trini Karya tidak lepas dari persoalan modal, utamanya adalah modal finansial.
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Minimnya permodalan, sebenarnya telah disiasati kelompok usaha Trini Karya
dengan menggunakan sistem produksi manual, dan sistem desain serta cetak
dengan bekerja sama pihak luar. Mereka juga telah menggunakan sistem pre
order sebagai siasat dalam pemenuhan produksi yang minim modal.
Pada persoalan desain misalnya, selama ini masih dikerjakan oleh pihak luar.

et

Tidak jarang juga dikerjakan oleh suami / keluarga anggota. Misalnya, suami

Se
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Mbak Nuli yang selama ini masih membantu dalam proses pembuatan desain
untuk kebutuhan klien atau mitra Trini Karya.
Persoalan desain ini memang sangat penting, sudah seharusnya Trini Karya
memiliki desainer sendiri, memiliki perangkat desain sendiri, sehingga benarbenar bisa memproduksi berbagai desain yang bisa ditawarkan ke pasar.
Namun, untuk menuju ini kebutuhan modal finansial dan modal sumber daya
manusia masih menjadi PR bersama.
Lebih jauh, tentu Trini Karya juga membutuhkan modal untuk mesin cetak.
Namun, untuk mesin ini memang dilema, jika kemudian memiliki mesin yang
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cukup besar secara kapasitas, maka persiapan pasar pun perlu dilakukan
pengkajian ulang. Ini tidak lepas dari pasar Trini Karya yang memang belum
cukup besar jika kemudian Trini Karya menggunakan optimasi mesin.
4.4.5. Penjualan di Tengah Pandemi
Order paper bag Trini Karya mayoritas dari repeat order pelanggan yang sudah
ada. Trini Karya telah memiliki tim pemasaran yang cukup baik, utamanya
dalam ranah online. Namun karena pelanggan mayoritas juga pelaku usaha /

Y

UMKM, yang mana di tengah pandemi mengalami dampak, maka untuk orderan

DI

di tengah pandemi COVID19 pun turun drastis, yang mana berpengaruh pada
omset.

penurunan

karena

mayoritas

bergerak

PR

mengalami

utama Trini Karya terdampak atau

D

Penurunan ini karena para pelanggan

di

sektor

ekonomi
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perdagangan serta pariwisata, seperti pengusaha batik, pusat oleh-oleh, dan
sebagainya. Dari sini, maka Trini Karya sedang berupaya untuk membentuk tim
pemasaran yang bisa terus menjaring / mencari pelanggan baru.
Tim pemasaran Trini Karya telah memiliki kesadaran akan pentingnya
pemasaran lewat media sosial / digital marketing. Trini Karya juga telah secara

et

aktif menggunakan Instagram, Facebook sebagai ruang pajang / etalase online.
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Mahasiswa KKN juga telah banyak membantu dalam upaya digitalisasi saluran
pemasaran Trini Karya. Misalnya dengan melakukan:
a. Membuat website untuk Trini Karya
b. Memperbaharui foto-foto produk pada website Trini Karya
c. Memperbanyak

blog

pada

website

Trini

d. Melakukan update semua produk pada website Trini Karya
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Karya

Saat ini fokus Trini Karya dalam digital marketing ini sedang dilakukan
upaya penyusunan model KKN / pelibatan mahasiswa dalam lini penjualan
/ digital marketing.
Kembali Pada Tujuan
Salah satu pertanyaan besar sebelum hadirnya Trini Karya adalah: Apakah ibuibu rumah tangga dapat menjalankan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
perekonomian keluarga? Pertanyaan ini dapat dengan baik dijawab dengan

Y

berjalannya kelompok usaha bersama Trini karya.

DI

Bagaimana ibu-ibu di Desa Trini menjalankan dua peran sekaligus yakni
sebagai ibu rumah tangga dan juga pekerja sebenarnya menunjukkan

PR

namun bisa jadi di banyak daerah yang lainnya.

D

bagaimana potensi yang dimiliki Ibu-ibu / perempuan, tidak hanya di Desa Trini,
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Melalui kelompok usaha bersama yang fokus pada keahlian yang telah ibu-ibu
miliki yaitu melipat atau menali, kemudian menjadikan ibu-ibu di Trini Karya
dapat meningkatkan kualitas hidup dengan penghasilan yang lebih baik. Trini
Karya sampai pada kondisi saat ini, sekali lagi tidak lepas dari; Mahasiswa dan

4.5.

et

Kampus.

BUMDes Mukti Lestari

Se
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Desa Poncosari, Bantul memiliki potensi luar biasa sebagai desa pesisir.
Potensi ini misalnya dari segi pertanian, pariwisata, dan energi berkelanjutan.
BUMDes Mukti Lestari hadir sebagai penerjemahan atas potensi besar yang
dimiliki oleh Poncosari.

BUMDes Mukti Lestari hadir dari inisiasi Mas Mimit. Ia yang memang selama ini
memiliki fokus pada isu lingkungan memandang perlu untuk melakukan
perubahan di Poncosari, salah satu yang menjadi sorotan Mas Mimit adalah isu
sampah. Mas Mimit yang telah memiliki ide / konsep tentang BUMDes kemudian
berkoordinasi dengan berbagai perangkat desa dan pemuda.
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Mimit memulai BUMDes Mukti Lestari dengan menjelaskan tentang konsep
ekonomi sirkular yang telah ia susun. Pola yang melingkar dan terus
berkelanjutan yang dipercayai membuat tidak ada sampah atau meminimalisir
limbah produksi terbuang.
Apa yang Mimit lakukan, kemudian menjadi cikal bakal pendirian Bumdes Mukti
Lestari yang mana memiliki tiga fokus usaha / unit usaha BUMDes: Konco Pilah
(pengelolaan sampah), Konco Plesir (pengelolaan pariwisata), dan Konco Pasar

Y

(pengelolaan wirausaha desa).

DI

4.5.1. KONCO Pilah

Saat ini telah terdapat 215 KK pelanggan KONCO Pilah.

Dari jumlah ini,

D

Poncosari sudah menyumbang keringanan TPA Piyungan yang menjadi tempat

PR

pembuangan akhir sampah-sampah di DIY. Tarif yang dipatok Konco Pilah
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dalam menjalankan jasanya cukup variatif. Ada kategori rumah tangga kecil
yang dibanderol 15 ribu, rumah tangga umun 20 ribu, hingga rumah tangga
besar 25 ribu sebulan.

Melalui Konco Pilah ini, BUMDes juga menjalankan strategi pemberdayaan
masyarakat khususnya Ibu-ibu rumah tangga yang menjadi 'konco pilah' dititik-

et

titik / dusun yang ada di Poncosari.

Se
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Persoalan sampah Poncosari kini mulai teratasi dengan adanya pemilahan
sampah sebelum dikirimkan ke pembuangan akhir. Pemilahan ini bertujuan
untuk mengategorikan jenis sampah; organik, plastik, kertas, dll.
BUMDes

melalui

Konco

Pilah

juga

melakukan

pembinaan

dengan

melaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan kesadaran terhadap kebersihan
lingkungan. Serta pengolahan sampah organik menjadi kompos. Untuk kompos
ini masih digunakan secara terbatas oleh petani di Poncosari.
Mas Mimit menyampaikan bahwa untuk kompos masih dibagikan secara gratis
kepada mereka yang bertani. Sedangkan untuk sampah plastik, kertas dll,
85

dikategorikan dan dijual ke pengepul. Sisanya yang tidak dapat diolah kemudian
dikirim ke TPA Piyungan.
Sebelum hadirnya Konco Pilah, sebagian masyarakat desa yang terdiri
dari 24 dusun di Poncisari ini terbiasa membuang sampah di sembarang
tempat dan tidak sedikit yang membakarnya. Kini, sampah justru memiliki
nilai ekonomi dan memberikan lapangan pekerjaan berkat adanya Konco
Pilah.

Y

4.5.2. KONCO Plesir

DI

Konco Plesir menjadi jawaban bagi pengelolaan potensi alam (wisata pesisir)
yang dimiliki oleh Desa Poncosari. Model wisata berbasis alam, dan pengenalan

PR

D

pengelolaan alam / desa yang berkelanjutan menjadi daya tawar Konco Plesir.
Sungguh sayang karena Konco Plesir harus berhadapan langsung dengan
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pandemi Covid sejak awal peluncuran program / Unit Usaha ini. Sehingga
belum bisa benar-benar dijalankan, namun demikian konsep Konco Plesir dapat
menjadi jawaban bagaimana model ekonomi sirkular yang ada dalam konsep
Mas Mimit bisa dijalankan.
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4.5.3. KONCO Pasar

Desa Poncosari memiliki banyak pelaku usaha / wirausaha / UMKM. Mereka

Se
kr

memiliki berbagai produk, baik pertanian atau perikanan. BUMDes memiliki
inisiasi dengan menghadirkan Konco Pasar yang mana fokus dalam upaya
pengelolaan wira usaha desa, yang biasanya adalah mengalami masalah dalam
memasarkan produk-produk lokal.
Konco Pasar tentu menjadi jawaban bagi pelaku usaha desa / pelaku UMKM di
Poncosari. Bagaimana usaha-usaha yang ada dapat saling tersinergi, saling
membantu, terhubung satu sama lain. Konsep ini, tentu akan menjadi wadah /
motor yang dapat menggerakkan ekonomi lokal. Jika bicara pelaku usaha desa
maka pelibatan perempuan / peran perempuan sangat besar.
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Sayangnya, Konco Pasar ini juga belum dapat dijalankan secara optimal.
Pandemi menjadi salah satu kendala yang menghambat.
BUMDes Mukti Lestari memang memiliki konsep yang sangat menarik dalam
melihat desa, bagaimana mengembangkan potensi lokal desa; Sumber Daya
Alam dan Manusia yang berkelanjutan dan terhubung. Namun dalam
praktiknya, memang baru KONCO Pilah yang berada pada unit usaha
pemilahan sampah merupakan unit usaha BUMDes yang berjalan dengan

Y

lancar dan telah memberi dampak pada peningkatan ekonomi-sosial bagi

DI

mereka yang terlibat, dalam hal ini ibu-ibu rumah tangga.

Kelak ketika ketiga Konco; Pilah, Plesir dan Pasar dapat dijalankan bersama-

D

sama oleh BUMDes Mukti Lestari, unit usaha telah berjalan maksimal, bukan

PR

hal yang mustahil jika wajah Poncosari akan berubah total. Namun lagi-lagi,
semua kembali pada keberhasilan integrasi yang akan dilakukan oleh BUMDes,
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Pemerintah Desa, dan Masyarakat.

4.6. Studi Pemodelan

et

Studi pemodelan dilakukan melalui review model pemberdayaan ekonomi
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rakyat melalui skema integrasi/kolaborasi yang relevan dalam penguatan
perekonomian berbasis ibu rumah tangga. Studi dilakukan terhadap pemodelan
hasil kajian model integrasi di kawasan pegunungan Menoreh, Kabupaten Kulon
Progo. Model-model yang dihasilkan dapat menjadi rujukan bagi model
penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga di DIY.
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Diagram 1. Model Integrasi Kemitraan Swasta dan Masyarakat
Kelompok
Tani

Peternakan
Wisatawan
Warga

“Dolan Ndeso”

BRI-KUR

Kulinary,
Oleh-Oleh
Kelompok
Wanita Tani,
IRT

Y

Outbond
Karang Taruna

PR

D

Kesenian

DI

Homestay

MIniatur integrasi antarlembaga ditemukan dalam model kolaborasi
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antara pelaku wisata swasta, dalam hal ini “Dolan Ndeso” dengan kelompok
masyarakat di kawasan agrowisata. Dolan Ndeso yang dirintis sejak tahun 2016
dan menawarkan konsep wisata desa terpadu sudah menjadi salah satu spot
wisata

yang

ramai

dikunjungi

wisatawan.

Keberhasilan

Dolan

Ndeso

merefleksikan bekerjanya integrasi antara sektor swasta dan masyarakat dalam

Ndeso

Se
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Dolan

et

memajukan pariwisata perdesaan.

mengkolaborasikan

berbagai

peran

wisata

lembaga/kelompok masyarakat, sepertihalnya Karang Taruna yang terlibat
dalam pelaksanaan outbond bagi wisatawan. Kebutuhan kuliner dan oleh-oleh
wisatawan dipenuhi melalui kemitraan dengan Kelompok Wanita Tani dan
industri rumah tangga (IRT) setempatt. Paket wisata alam bernuasa aktivitas
pertanian dan peternakan perdesaan dikerjasamakan dengan kelompok tani
dan kelompok ternak. Sementara layanan penginapan disediakan warga
masyarakat melalui homestay mereka. Bahkan Dolan Ndeso menjadi jembatan
akses Kredit Usaha Rakyat oleh BRI ke kelompok ekonomi mitra.
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Berbagai Alternatif Model Integrasi Antar Lembaga di KABM

Diagram 2. Model Integrasi Berbasis Sistem Ekonomi Kerakyatan
Bappedes

Paguyuban/Musyawarah Antar Desa

Produksi

IPTEK/SDM

Distribusi

Sosial-Budaya

D

Pasar Desa
BUMDes
Bersama

PR

SDA/Infra
struktur

Pemerintah
Desa
(BUMDes)

Pokdarwis
Karang Taruna
Kelompok Tani
Kelompok
Wanita Tani
Koperasi
Home Industry
Warga/swasta

Masyarakat
Institusi Publik
Swasta
Umum
Wisatawan
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BKAD/KSP

DI

BPP/PKBM

Finansial

Konsumsi

Y

Faktor Produksi

Forum Kolaborasi
Kawasan Agrowisata
Menoreh Terpadu

Kelompok
Sosial/Seni/
Budaya

et

Model integrasi ini didasarkan pada pola relasi antar pelaku/lembaga
ekonomi di Kawasan Agrowisata Bukit Menoreh (KABM), yang meliputi aspek
distribusi,

konsumsi,

Se
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produksi,

dan

penguasaan

factor-faktor

produksi.

Berangkat dari bekerjanya sistem ekonomi kerakyatan, dimana terdapat
partisipasi tinggi masyarakat dalam berbagai aspek tersebut maka dapat
ditemukan positioning peran Musyawarah Antar Desa (MAD) dan BUMDes
Bersama dalam integrasi antarlembaga kawasan. Dalam konteks pariwisata,
realisasi sistem ekonomi kerakyatan dilihat dari berkembangnya community
based tourism.
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Dalam sistem ekonomi kerakyatan tersebut perlu dipastikan faktor-faktor
produksi tersedia dan dapat dikuasai oleh anggota-anggota masyarakat. Faktor
produksi tersebut meliputi faktor produksi/modal intelektual, yang terdiri dari
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan SDM dan dalam konteks KABM
dapat dikelola oleh Badan Penyuluh Pertanian (BPP) dan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM). Kedua lembaga ini dapat berfungsi sebagai
Perguruan Tinggi Desa (PTDes) yang menyediakan dukungan pendidikan bagi
pembangunan manusia dan kelembagaan pariwisata di kawasan.

Y

Peyediaan faktor produksi/modal material berupa modal finansial

DI

dilakukan oleh USP BKAD dan Koperasi setempat yang bergerak di usaha

D

simpan pinjam. Sementara modal sumber daya alam seperti aset wisata dan

PR

infrastrukur pendukung pariwisata kawasan dikelola oleh Pemerintahan Desa
satu kawasan, dalam hal ini dapat dikuasakan kepada BUMDes untuk
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pengelolaan usaha terkait SDA seperti air, tambang, listrik, dan sebagainya.
Sedangkan faktor produksi/modal institusional/sosial menjadi domain
lembaga/kelompok sosial, seni, dan budaya di KABM.
Adapun kegiatan produksi menjadi domain tenaga-tenaga produksi di
tengah-tengah masyarakat, yang terhimpun dalam berbagai lembaga/kelompok

et

sepertihalnya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Kelompok Tani, Kelompok

Se
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Wanita Tani, Karang Taruna, Usaha Bersama, Industri Rumah Tangga (Home
Industry), dan warga masyarakat. Lembaga ini berperan dalam memproduksi
baik barang maupun jasa perdesaan, baik untuk kebutuhan domestik
masyarakat perdesaan maupun untun pemenuhan pasar eksternal, termasuk
wisatawan dalam dan luar negeri.
Kegiatan distribusi juga dilakukan secara terpisah (parsial) dan terbatas
oleh masing-masing lembaga tersebut. Di samping itu, distribusi juga dilakukan
melalui kegiatan perdagangan di pasar-pasar desa. Dalam konteks ini tersedia
ruang bagi peranan BUMDes Bersama dalam distribusi produk barang dan jasa
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pariwisata terpadu, berkolaborasi dengan lini produksi dan distribusi yang ada di
KABM.
Dalam pada itu sistem ekonomi kerakyatan memastikan bagaimana
konsumsi masyarakat, institusi publik (lembaga pemerintahan, pendidikan, dan
kesehatan), dan sektor swasta, sebagian besar berasal dari faktor produksi,
kegiatan produksi, dan distribusi lembaga-lembaga ekonomi setempat tersebut.
Keterkaitan dengan konsumen umum dan wisatawan baik lokal, nasional,
maupun internasional juga menjadi bagian dari ruang lingkup konsumsi ini.

Y

Agar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tersebut dapat

DI

berlangsung di bawah pimpinan dan atau penilikan (pengawasan) anggota-

D

anggota masyarakat sesuai kaidah Sistem Ekonomi Kerakyatan, maka

PR

diperlukan penguatan fungsi (revitalisasi) Musyawarah Antar Desa (MAD).
MAD diharapkan dapat merepresentasikan seluruh pelaku/lembaga existing di
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kawasan dengan pengambilan keputusan strategis-sistemik yang dilakukan
secara kolektif melalui musyawarah rutin (bulanan, selapanan)
Integrasi antarlembaga sesuai mandat MAD dalam hal ini dapat
dioperasikan/dilembagakan

melalui

pembentukan

Badan

Perencanaan

Pembangunan Desa (Bappedes), yang dalam hal ini dapat membentuk Badan

et

Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Bappekades). Badan ini
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yang akan mengintegrasikan antarlembaga di KABM dan dengan lembaga
vertical

seperti

Bappeda,

Dinas-Dinas

Pemerintah

Daerah,

Bappenas,

Kementerian Pemerintah Pusat, dan lembaga horizontal eksternal seperti
Perguruan Tinggi, Koperasi, Perusahaan Swasta, dan sebagainya.
Integrasi

antarkementerian,

antardinas

(Organisasi

Perangkat

Daerah/OPD), antarprogram, dan antarlembaga eksternal baik vertikal maupun
horizontal dilembagakan melalui pembentukan Forum Kolaborasi Kawasan
Agrowisata Menoreh Terpadu (FKKAMT). Forum ini dapat dibentuk melalui
SK Bupati Kulon Progo, untuk memobilisasi dan mensinergikan berbagai

91

sumberdaya dan program pengembangan kawasan. Selengkapnya susunan
anggota Forum sekurang-kurangnya digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Diagram 3. Model Integrasi Bisnis Sosial
Marketing Mix

Y

Segmen
Pasar/
Wisatawan

Keuangan
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SDM

Terpadu
dikoordinasikan
oleh BUMDes
Bersama

PR

Pokdarwis
Barang dan
Kelompok
Jasa
Wanita Tani
Karang Taruna
Kelompok Tani
Warga
Masyarakat

Pemasaran/
Promosi

DI

Pengemasan

D

Produksi

Model ini adalah model mikro bagaimana integrasi antarlembaga dapat
dilakukan oleh BUMDes Bersama melalui pengembangan bisnis sosial (social

et

business). Dalam hal ini model bisnis BUMDes Bersama adalah melayani,
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memfasilitasi, memberdayakan, mengembangkan, dan berbagai fungsi bisnis
lain yang bersifat mendukung peningkatan nilai tambah dan pengembangan
bisnis masyarakat, seperti halnya pengemasan dan pemasaran menggunakan
bauran pemasaran (marketing mix). Peningkatan nilai tambah bisnis masyarakat
inilah yang sebagian diantaranya menjadi hasil (return) dan modal BUMDes
Bersama.
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Diagram 4. Model Integrasi Digital-SpasialPuncak Suroloyo
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Local
Marketplace/
e-Menoreh
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Model ini melihat integrasi dapat dilakukan melalui kombinasi pendekatan

spasial dan digital. BUMDes Bersama dapat menjadi motor integrasi spasial
dengan

mendisain

paket-paket

wisata

kawasan

dengan

berbagai

kombinasi/pilihan diantara spot/destinasi wisata kawasan yang sudah unggul
sepertihalnya Puncak Suroloyo, Embung Tonegoro, Sendangsono, Bunga
Krisan, dan Dolan Ndeso, dengan yang masih taraf tumbuh dan berkembang.
Integrasi spasial akan terbantu melalui integrasi digital, di mana BUMDes
Bersama

berkolaborasi

dengan

manajemen

destinasi

wisata

tersebut

mengemas pemasaran bersama secara online melalui e-marketing dan
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pembuatan local marketplace. BUMDes Bersama menjadi motor tranformasi
kawasan Menoreh menuju era digital (Menoreh 4.0).
Dalam upaya mendukung integrasi spasial-digital tersebut BUMDes
Bersama mendukung pengembangan sarana-prasarana wisata sepertihalnya
homestay, showroom, wisata kuliner, dan berbagai atraksi seni budaya.
BUMDes Bersama dalam hal ini dapat mengelola even seperti Festival Budaya
dan berbagai kegiatan berbasis sosio-kultural lainnya di kawasan.

DI

Y

4.7. Arah Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil studi literatur, tinjauan peraturan terkait, hasil FGD,

D

studi kasus lapangan, dan studi pemodelan maka dapat dirumuskan model dan

PR

strategi yang direkomendasikan sebagai arah kebijakan bagi pemerintah daerah

tangga di DIY.
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dan parapihak terkait dalam penguatan perekonomian berbasis ibu rumah

4.8. Model Tiga Pilar Ekonomi Kerakyatan
Penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga di DIY dilakukan

et

berbasis pada tiga pilar ekonomi kerakyatan sesuai amanat Pasal 33 UUD
1945, yaitu penguasaan ibu rumah tangga di DIY atas modal intelektual, modal

Se
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institusional, dan modal material. Penguatan perekonomian berbasis ibu rumah
tangga dilakukan secara terpadu, integral, dan kolaboratif melibatkan berbagai
komponen terkait di DIY. Kebijakan yang diperlukan adalah integrasi berbagai
program yang sudah dijalankan untuk penanggulangan kemiskinan, khususnya
bagi kaum perempuan dan kolaborasi parapihak terkait program tersebut ke
dalam satu gerakan bersama penguatan perekonomian berbasis ibu rumah
tangga di DIY.
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Modal Intelaktual dan Membangun SDM

PR

4.9.

Salah satu pilar penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga
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adalah penguasaan modal intelektual melalui pembangunan SDM ibu rumah
tangga sesuai sektor basis ibu rumah tangga di komunitas. Hal ini dilakukan
melalui penyelenggaraan model pendidikan informal yang sistematis dan
terstruktur, yang didasarkan pada inovasi kurikulum sesuai kebutuhan, metode
pembelajaran orang dewasa, dan melibatkan parapihak khususnya perguruan

et

tinggi dan NGO sebagai pendamping. Sesuai sektor basis ibu rumah tangga di
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DIY maka model yang direkomendasikan sebagai arah kebijakan adalah
Sekolah Pasar, Sekolah Buruh Informal, Sekolah Pesisir, Sekolah Tani, dan
berbagai model pendidikan populer lain sesuai basis ibu rumah tangga di
wilayah tertentu.
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4.12. Modal Institusional dan Membangun Kelembagaan
Pilar berikutnya dalam penguatan perekonomian berbasis ibu rumah
tangga di DIY adalah penguasaan modal institusional oleh ibu rumah tangga
melalui pembangunan kelembagaan yang sesuai dengan karakteristik sosio-

et

demografis kaum perempuan dan ibu rumah tangga di DIY. Kebijakan yang
direkomendasikan adalah pembangunan organisasi sebagai basis kegiatan

Se
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ekonomi ibu rumah tangga, baik dalam bangun usaha koperasi, usaha bersama,
kelompok, maupun perkumpulan usaha lainnya yang sesuai. Organisasi ini
dibangun agar tumbuh dan berkembang melalui pengembangan produk,
pemasaran, pengembangan SDM, dan pengelolaan keuangan yang baik.
Kebijakan lain yang diperlukan dalam hal ini adalah pembangunan
jejaring antara organisasi ekonomi ibu rumah tangga dengan berbagai pihak
sepertihalnya Pemerintah, Perguruan Tinggi, NGO, perusahaan swasta,
komunitas, media massa, dan berbagai asosiasi terkait basis usaha produksi ibu
rumah tangga. Bagian yang terpenting juga dalam pembangunan kelembagaan
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ini adalah penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga melalui
pelestarian nilai bidudaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat DIY. Dalam hal
ini penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga direkomendasikan
sebagai bagian dari program keistimewaan DIY, sehingga perlu didukung
melalui berbagai kebijakan, program, dan anggaran dari Dana keistimewaan

et
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Y

(Danais) DIY.
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4.13. Modal Material Dan Pengelolaan Aset
Pilar berikutnya dalam penguatan perekonomian berbasis ibu rumah

tangga di DIY adalah penguasan modal material melalui pengelolan aset
material oleh organisasi ekonomi ibu rumah tangga di DIY. Dalam hal ini
organisasi ekonomi ibu rumah tangga diarahkan untuk dapat mengelola
teknologi produksi, lembaga keuangan, media pemasaran (showroom), dan
sumber daya alam (lahan, tanah) sebagai basis kegiatan usaha produktif ibu
rumah tangga di DIY. Kebijakan yang direkomendasikan agar pemerintah
memfasilitasi organisasi ekonomi ibu rumah tangga dalam mengelola berbagai
aset material tersebut, melalui kemitraan dengan berbagai pihak.
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4.14. Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di DIY di Masa
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Pandemi

Penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga mesti diselaraskan
dengan upaya untuk melakukan pengembangan ekonomi kerakyatan dan
pemulihan ekonomi rakyat pasca pandemic Covid-19. Berbagai strategi dan

pandemi.

Di

et

kebijakan telah ditempuh Pemda DIY dalam mengatasi dampak ekonomi
antaranya

melalui

penyaluran

bantuan

sosial

untuk
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mempertahankan daya beli masyarakat DIY, yang salah satu paket bantuannya
berupa olahan pertanian pangan produksi UMKM DIY. Di samping itu, upaya
membangkitkan UMKM dilakukan melalui aplikasi Si Bakul untuk pembantu
pemasaran online UMKM DIY. Berbagai bentuk keringanan pajak dan angsuran
kredit juga diberikan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Sebelumnya Pemda DIY juga telah melakukan realokasi anggaran terkait
tanggap darurat Covid-19, termasuk diantaranya realokasi Dana Keistimewaan
yang salah satunya disalurkan berupa bantuan sosial bagi 3000 lebih seniman
dan budayawan DIY. Dinas dan instansi teknis juga sudah menjalankan
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berbagai langkah dan program untuk menanggulangi dampak pandemi,
termasuk upaya melakukan mitigasi dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19.
Apa yang sudah dilakukan Pemda DIY tentu saja bermanfaat secara
langsung bagi masyarakat, khususnya yang ekonominya merosot pasca
pandemi. Dan sebagai upaya untuk memberikan kontribusi agar berbagai
langkah strategis dan kebijakan tersebut lebih efektif lagi bagi pananggulangan
dampak dan pemulihan ekonomi rakyat DIY, maka diperlukan kebijakan yang
lebih sistematis sesuai konteks keistimewaan DIY. Dalam hal ini diperlukan

Y

Protokol Keistimewaan Pemulihan Ekonomi Pasca Krisis Covid-19 yang

DI

menjadi panduan bagi seluruh stakeholder perekonomian di DIY.

D

Protokol Keistimewaan tersebut terdiri dari 5 agenda strategis yang akan

PR

memadukan gerak seluruh pihak dalam bersama-sama menanggulangi krisis
ekonomi pasca Covid-19 di DIY, sebagai berikut:
pemulihan

ekonomi

pasca

krisis
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Pertama,

Covid-19

mengedepankan

solidaritas dan gotong royong sebagai modalitas sosial-budaya warga DIY
dalam menghadapi krisis. Untuk itu Pemda DIY perlu mengidentifikasi dan
memfasilitasi berbagai prakarsa komunitas, kearifan lokal, dan gerakan sosial
masyarakat

DIY

terkait

tanggap

pandemi

Covid-19,

termasuk

melalui

et

pemanfaatan teknologi dan sistem informasi. Pemda DIY dapat menginisiasi

Se
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kembali semacam Forum Jogja Bangkit pasca bencana gempa bumi pada tahun
2006 lalu, yang merepresentasikan kegotong-royongan berbagai elemen,
komunitas, kampus, dan gerakan sosial ekonomi dalam pemulihan ekonomi
pasca Covid-19 di DIY. Forum ini akan membantu kerja-kerja Gugus Tugas
Covid-19 DIY dengan melibatkan peranserta masyarakat dan Perguruan Tinggi
secara luas.
Kedua,

pemulihan

ekonomi

pasca

krisis

Covid-19

mengedepankan

keswadayaan dan pamanfaatan sumber daya/produk lokal. Untuk itu Pemda
DIY perlu mengidentifikasi semua kebutuhan yang diperlukan dalam situasi
tanggap darurat dan pelaksanaan protokol kesehatan dan berbagai kebutuhan
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dalam pemulihan ekonomi, serta mensinkronkannya dengan identifikasi
sumberdaya/produk lokal yang dapat digunakan untuk memenuhinya. Pemda
DIY perlu mendorong adanya pertukaran local (local exchange) sebagai salah
satu basis keswadayaan. Pada saat Pemda DIY perlu merevitalisasi regulasi
terkait penggunaan produk local secara lebih luas di lingkungan pemerintahan,
perusahaan, dan di tengah-tengah masyarakat.
Ketiga, pemulihan ekonomi pasca krisis Covid-19 mengedepankan revitalisasi
peran ekonomi rakyat (UMKM) dan koperasi sebagai sokoguru perekonomian

Y

DIY, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja baru. Untuk itu Pemda DIY

DI

perlu mengoptimalkan dukungan terhadap ekonomi rakyat (UMKM) dan
koperasi yang bergerak di sektor pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata,

PR

D

industri, dan sektor lainnya, melalui berbagai bentuk “bantuan struktural” melalui
peningkatan kapasitas SDM, perluasan jaringan pemasaran, aplikasi teknologi
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tepat guna, digitalisasi bisnis, kemitraan dengan usaha besar, sehingga mampu
menciptakan lapangan kerja baru, serta peranannya terhadap pangsa pasar
(market share) dan struktur perekonomian DIY semakin meningkat pasca Covid19. Pemulihan ekonomi pasca Covid-19 menjadi momentum untuk meneguhkan
visi DIY sebagai kota koperasi, sebagai salah satu manifestasi keistimewaan

pemulihan

Se
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Keempat,

et

DIY di bidang ekonomi.

ekonomi

pasca

krisis

Covid-19

mengoptimalkan

pemanfaatan tanah Sultan Ground (SG) yang tidak produktif untuk mendukung
program padat karya, usaha bersama multipihak, yang dapat meningkatkan
produksi

sesuai

kebutuhan

masyarakat.

Untuk

itu

Pemda

DIY

perlu

menginventarisir tanah-tanah SG yang dapat dikelola untuk menjalankan
program tersebut, beserta berbagai prakarsa dan konsep bisnis berbasis
kerjasama multipihak, termasuk yang wajib dilakukan dengan melibatkan
Perguruan Tinggi untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi DIY pasca Covid19.
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Kelima, pemulihan ekonomi pasca krisis Covid-19 memanfaatkan bigdata yang
sekaligus digunakan sebagai instrumen untuk mengatasi masalah ketimpangan
pendapatan yang menjadi salah satu persoalan serius dalam perekonomian
DIY. Berbagai variabel dan data yang relevan dengan pemulihan ekonomi DIY,
khususnya
ketimpangan,

dalam

menanggulangi

diformulasikan

ke

kemiskinan,

dalam

bigdata

pengangguran,
sebagai

basis

dan
dalam

pengambilan keputusan, disain program intervensi dan bantuan baik bantuan
struktural maupun bantuan sosial yang diperlukan. Semua aspek terkait
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ekonomi pasca Covid-19 merujuk pada bigdata tersebut.

Y

realisasi protokol keistimewan DIY dalam menanggulangi krisis dan memulihkan
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4.15. Basis Penguatan Perekonomian Berbasis Ibu Rumah Tangga
Penguatan

perekonomian

berbasis

ibu

rumah

tangga

di

DIY

direkomendasikan didasarkan pada beberapa basis utama, yaitu:
1. Basis sektor ekonomi rakyat

ibu

rumah

tangga;

penguatan

diselaraskan dengan basis sosio-demografis ekonomi ibu rumah
tangga apakah pertanian, pangan, industri kerajinan, perdagangan,
pesisir kelautan, maupun sektor basis lainnya
2. Potensi yang dimiliki ibu rumah tangga namun belum dioptimalkan;

Y

penguatan disesuaikan potensi lokal sepertihalnya SDM, ketrampilan,

DI

bahan baku, pasar, tenaga kerja, dan potensi lainnya.

D

3. Masalah yang belum diseleseikan; penguatan diselaraskan dengan

rumah

tangga,

yang

PR

berbagai masalah mendasar yang dihadapi pelaku ekonomi ibu
perlu

dipecahkan

oleh

berbagai

pihak
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sepertihalnya harga jual rendah, tentenir, pendapatan rendah, dan
berbagai masalah struktural lain yang menghambat kemajuan usaha
ibu rumah tangga di DIY

4. Organisasi ekonomi ibu rumah tangga yang perlu diberdayakan;
penguatan mesti berpijak pada organisasi ekonomi ibu rumah tangga
yang

et

setempat

sudah

ada

dan

memerlukan

dukungan

Se
kr

pemberdayaan.

5. Kader-kader ibu rumah tangga penggerak perubahan; penguatan
juga dilakukan melalui dorongan dari tokoh atau kader penggerak
ekonomi ibu rumah tangga, sepertihalnya sociopreneur perempuan,
tokoh pemuda, dan wirausaha.
6. Perencanaan strategis; penguatan perekonomian berbasis ibu rumah
tangga dimasukkan dalam dokumen perencanaan formal, baik dalam
rencana bisnis, rencana strategis, RPJMDes, maupun dokumen
perencanaan lainnya yang dapat menjadi pedoman bagi agenda
penguatan tersebut.
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4.16. Strategi Penguatan Ekonomi ibu Rumah Tangga di DIY
Berpijak dari berbagai temuan hasil studi dan analisis di awal maka
strategi penguatan ekonomi ibu rumah tangga di DIY yang direkomendasikan
sebagai kebijakan bagi Pemerintah Daerah dan parapihak terkait adalah

et

meliputi empat (4) strategi utama, yaitu:
1. Kolaborasi dan Inovasi
multipihak

Se
kr

Kolaborasi

perlu

didorong,

terutama

dalam

konteks

keistimewaan dan kekhasan DIY sebagai Kota Pendidikan, antara
organisasi ekonomi ibu rumah tangga dan Perguruan Tinggi, serta
parapihak terkait seperti NGO, komunitas, dan perusahaan swasta.
Pemerintah perlu memfasilitasi bagaimana kolaborasi secara sistemtik ini
terjadi, sepetihalnya dengan mendorong munculnya Forum Bersama,
platform kolaborasi multipihak, dan sebagainya. Kolaborasi terutama
dilakukan dalam mendorong munculnya berbagai inovasi dalam teknologi
tepat guna (TTG), inovasi produk, diferensiasi produk, dan diferensiasi
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bisnis yang dibutuhkan dalam penguatan ekonomi ibu rumah tangga di
DIY.
2. Kooperasi
Strategi penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga dilakukan
melalui penguatan kooperasi yang menjadi wadah bagi pengembangan
SDM dan usaha ibu rumah tangga. Penguatan kooperasi dilakukan
melalui kebijakan fasilitasi dan pendampingan penyusunan Rencana
Strategis, Model Bisnis, Rencana Bisnis (Business Plan), dan Jejaring

Y

koperasi yang berbasis ibu rumah tangga di DIY. Kolaborasi di awal juga

DI

diarahkan untuk memperkuat kooperasi berbasis ibu rumah tangga

D

melalui skema pendampingan dan kemitraan dengan Perguruan Tinggi,

PR

NGO, dan parapihak terkait di DIY.
3. Digitalisasi
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Penguatan ekonomi ibu rumah tangga berikutnya direkomendasikan
menggunakan strategi digitalisasi, yaitu dengan meningkatkan literasi
digital

ibu-ibu

rumah

tangga

pelaku

usaha

produktif

melalui

pendampingan pemasaran digital (digital marketing), pemanfaatan media
sosial untuk bisnis, e-commerce melalui marketplace atau media

et

pemasaran online lainnya yang sesuai dengan karakteristik produk dan
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segmen pasar hasil produksi ibu rumah tangga di DIY.
4. Edukasi

Strategi penting berikutnya adalah edukasi, yang direkomendasikan
diselenggarakan secara massif, sistematis, dan terstruktur melalui
berbagai bentuk pendidikan popular (popular education) dan pendidikan
informal bagi orang dewasa. Edukasi ini menjadi bagian terpenting dari
skema kolaborasi sebagai strategi awal di atas, yang dilakukan baik
secara tatap muka (offline) maupun daring (online) sesuai kebutuhan dan
keadaan ibu rumah tangga di DIY.
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BAB V PENUTUP
5.1.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil kajian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Ibu rumah tangga di DIY sebagai bagian dari usaha mikro yang merupakan
pelaku ekonomi mayoritas di DIY memiliki potensi dan kekuatan besar
dalam pembangunan ekonomi DIY. Namun demikian, dibalik potensi dan

Y

kekuatan besar tersebut ibu rumah tangga di DIY masih memilki berbagai

SDM,

organisasi/kelembagaan,

jejaring,

dan

DI

masalah struktural dalam ekonomi dan usaha, terutama dalam hal kapasitas
penguasaan

teknologi,

D

keuangan, dan media informasi. Keadaan ini berdampak pada masih

PR

tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan di DIY, yang sebagian besar

ar
ia
tD

dihadapi oleh ibu rumah tangga yang berekonomi.

2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di DIY sudah memiliki berbagai
regulasi, kebijakan, dan banyak jenis program dalam penanggulangan
kemiskinan melalui penguatan ekonomi ibu rumah tangga di DIY. Meskipun

et

berbagai program tersebut sudah berdampak positif dalam memperbaiki
kehidupan pelaku ekonomi ibu rumah tangga, namun masih belum

Se
kr

sepenuhnya mampu memecahkan berbagai masalah struktural ekonomi
yang dihadapi ibu rumah tangga karena masih kurang optimalinya integrasi
antarprogram dan kolaborasi multipihak, khususnya dengan Perguruan
Tinggi dan NGO sebagai potensi dan kekhasan DIY.

3. Penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga dilakukan dengan
berpijak pada agenda pengembangan ekonomi kerakyatan di DIY,
khususnya dalam masa pemulihan ekonomi rakyat pasca pandemic Covid19. Agenda pemulihan ekonomi rakyat khusunya ekonomi ibu rumah tangga
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dilakukann denggan melakukan pengembangan ekonomi kerakyatan di DIY,
melalui empat pilar utama, yaitu ekonomi solidaritas dan gotong royong,
keswadayaan dan sumber daya lokal, revitalisasi UMKM dan koperasi, dan
pemanfaatan big data. Pengembangan ekonomi rakyat khususnya ibu
rumah tangga berpijak pada tiga pilar ekonomi kerakyatan, yaitu penguatan
modal intelektual, modal institusional, dan modal material.

4. Strategi utama dalam penguatan perekonomian berbasis ibu rumah tangga

Y

di DIY adalah kolaborasi multipihak yang sistematis berkelanjutan,

DI

khususnya yang melibatkan Perguruan Tinggi, NGO, perusahaan swasta,

D

dan komunitas, terutama dalam mendorong terselenggaranya edukasi

PR

popular terstruktur bagi ibu rumah tangga pelaku ekonomi berbasis
pelestarian nilai, tradisi, budaya, kearifan lokal dan keistimewaan DIY,
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pengembangan kooperasi berbasis ibu rumah tangga, dan digitalisasi usaha
melalui pemanfaatan media sosial, marketplace, dan aplikasi.

5.2.

Saran

1. Pemerintah

Daerah

melalui

Dinas

terkait

dalam

hal

ini

Dinas

et

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading
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sector perlu mendorong Inisiasi kolaborasi dengan Perguruan Tinggi DIY,
NGO, dan multipihak melalui adopsi Education for Social Innovation
(ESI), gerakan pendidikan popular dan gerakan pendampingan yang
sistematis-terstruktur untuk penguatan komunitas/usaha bersama ibu
rumah tangga di DIY.

2. Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait tersebut perlu mendorong
inisiasi platform/fitur untuk memperluas jejaring dan kolaborasi Perguruan
Tinggi, NGO, dan multipihak dalam penguatan ekonomi ibu rumah
tangga di DIY, sekaligus media integrasi/interkoneksi berbagai program
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yang sudah ada. Dalam hal ini dapat dijajagi ke Dinas Koperasi dan UKM
DIY kemungkinan perluasan fungsi aplikasi Sibakul, disamping sebagai
marketplace bagi UMKM DIY sekaligus juga sebagai media platform
kolaborasi multipihak tersebut. Sekira tidak memungkinkan maka
disarankan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi DIY untuk membuat
platform media kolaborasi multipihak bagi pemberdayaan ekonomi
rakyat, penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan DIY.
Dengan begitu berbagai upaya dapat dilakukan lebih sistematis, maasif,

DI

Y

dan berbasis teknologi/sistem informasi.

D

3. Pemerintah Daerah perlu melakukan kajian akademik untuk menyusun

PR

regulasi alokasi bantuan sosial bagi ibu rumah tangga miskin di DIY
dalam bentuk saham kepemilikan usaha bersama / kooperasi yang
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didirikan dan dikelola bersama perguruan tinggi, NGO, dan multipihak
penanggulangan kemiskinan di DIY. Dengan begitu maju dan besarnya
usaha bersama/koperasi ini pararel dengan pengurangan kemiskinan dan
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ketimpangan yang dihadapi ibu rumah tangga miskin di DIY.
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