
1

PENGANTAR EKOLOGI 

KELUARGA (Mg-10 &11)

DAMPAK MASALAH EKONOMI 
TERHADAP 

KEHIDUPAN KELUARGA

DAN PEMBERDAYAAN 
EKONOMI KELUARGA

Dipersiapkan Oleh:

HERIEN PUSPITAWATI

2008



2

EKOSISTEM DALAM KELUARGA

Keluarga

Fisik

Sosial

LINGKUNGAN

MIKRO

LINGKUNGAN 

MAKRO

Politik

EKONOMI Tehnologi

Sosial Budaya

Sistem Masyarakat

LINGKUNGAN 

MAKRO

MODEL DEACON & 

FIREBAUGH,1988

HUBUNGAN 

KELUARGA & 

LINGKUNGAN

NYA

Alami

Fisik
Buatan

Manusia

Biologi

BACK TO…



3

DAMPAK MASALAH EKONOMI MAKRO 

TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA

Dampaknya Terhadap Kehidupan Keluarga 

Ancaman Kesejahteraan Keluarga

PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

ISI KULIAH HARI INI
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Arus Globalisasi

- Pergerakan yang sangat dinamis dari proses   

industrialisasi, teknologi, komunikasi dan 

informasi, budaya

Krisis Multidimensi
- Ekonomi

- Gejolak sosial

- Rendahnya kualitas penduduk dan keluarga

KEADAAN LINGKUNGAN MAKRO
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• Modernisasi
• Hak Azasi Manusia
• Keterbukaan
• Kemajuan Teknologi
• Industrialisasi

Perubahan-perubahan nilai-nilai/aturan/pola
kehidupan :

 Sederhana  konsumtif
 Klg. Besar  Klg. Kecil
 Hub. Kekeluargaan erat  hub. Longgar
 Agamis  materialistis
 Nilai tradisional  serba membolehkan

Masalah-masalah Psikologis / etika moral
• Narkoba
• Stress
• Moral, budi pekerti & agama disisihkan
• Penganguran  kenakalan remaja
• Bunuh diri

ERA
GLOBALISASI

KONDISI MASYARAKAT



6

1. Dampak globalisasi &  modernisasi  perubahan sosial 

ekonomi keluarga:

- ARUS INFORMASI DAN TEKNOLOGI  mempercepat perubahan NILAI-NILAI 

SOSIAL

- ADANYA PERUBAHAN-PERUBAHAN DALAM 

KELUARGA  “ Gaya hidup modern”

• Meningkatnya usia perkawinan pertama

• Meningkatnya pengetahuan tentang hak-hak reproduksi

• Hubungan keluarga kurang harmonis karena sibuk dual carier 

(suami isteri bekerja)

• Pengasuhan anak diserahkan kepada orang lain

• Hubungan pra-nikah pada remaja

• Meningkatnya pemakaian NAPZA

• Pola hidup dan makan bergaya barat

• Stress akibat desakan waktu dll

2. Dampak krisis ekonomi  kemiskinan  Keluarga Pra-sejahtera & 

KS I (alek)  31 % dari total keluarga

KONDISI KELUARGA INDONESIA
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MASALAH DAN KONDISI ANAK DI INDONESIA

DATA TAHUN 2001 YANG DIHIMPUN OLEH KOMISI NASIONAL 

PERLINDUNGAN ANAK:

• Antara 40-50 ribu anak di 12 kota besar menjadi anak jalanan

• Jumlah anak yang menjadi buruh 1.64 juta tahun 1998, dan 

meningkat menjadi 2.3 juta pada tahun 2000 (BPS)

• Antara 40 ribu sampai 70 ribu anak menjadi korban eksploitasi 

seksual

• Kurang lebih 400 ribu pengungsi anak domestik tersebar di 

seluruh Indonesia

• Kurang lebih 4 ribu anak saat ini diadili di pengadilan

• Sekitar 10.6 juta anak menderita cacad

• Sekitar 11.7 juta anak putus sekolah

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Tahun 2001
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KONDISI ANAK INDONESIA

• Dari sisi hak-hak sipil dan kebebasan, pada 
tahun 1998, baru 26% anak yang memiliki akte 
kelahiran (Plan International)

• Data dari POLRI Polda Metro Jaya Bagian 
Relawan pada tahun 1999, terdapat 193 kasus 
perkelahian pelajar dengan jumlah pelaku 
ditangkap dan ditahan sebanyak 2.083 anak.  
Akibat perkelahian ini korban pelajar adalah luka 
ringan (121), luka berat (71), dan meninggal (32) 
dengan kerugian material 461 bus, 17 non bus, 
dan 2 buah sekolah rusak.

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Tahun 2001
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• Menurut Yayasan Kesejahteraan Anak 

Indonesia berdasarkan pemantauan surat 

kabar 13 media selama 1994-1997 

melaporkan:

– 538 kasus perlakuan salah secara seksual, 

– 80 kasus perlakuan salah secara fisik, 

– 63 penelantaran, dan 

– 5 kasus perlakuan salah secara emosional.

KONDISI ANAK INDONESIA

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Tahun 2001
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PENYEBAB KEMISKINAN

– Rendahnya akses terhadap sumberdaya dasar (pendidikan, 

kesehatan, air bersih)

– Adanya perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat yg 

antara lain disebabkan oleh sistem yg kurang mendukung

– Tidak adanya tata pemerintahan yg bersih dan baik (good 

governance)

– Konflik sosial dan politik

– Bencana alam

– Kebijakan publik yg tidak peka dan tidak mendukung upaya 

penanggulangan kemiskinan, serta aspek eksternal lainnya yg 

dapat menjadi seterminan dari proses pemiskinan
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEMISKINAN

• Faktor eksternal:

– Keadaan sumberdaya alam 

– Keadaan ekonomi nasional dan regional

– Kebijakan pemerintah

• Faktor internal:

– Keadaan SDM : 

• Pendidikan, 

• Pandangan hidup, 

• Motivasi kerja, etos kerja

• Kemampuan manajerial
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Dampak Kemiskinan pada 

Kehidupan Keluarga

• Migrasi, urbanisasi, pemukiman kumuh

• Pengangguran

• Masalah kesehatan (busung lapar, penyakit) krn kualitas 
ketahanan pangan yang rendah

• Masalah sosial pada generasi muda (kriminal, 
kenakalan, bunuh diri, narkoba, PSK, 
pornografi/pornoaksi)

• Kualitas Pendidikan anak yang Rendah

• Masalah lingkungan: penebangan hutan, longsor, 
banjir,dll

• Masalah ’domestic abused/violence’ akibat family 
economic pressure 
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CONTOH-CONTOH 

KASUS/ FAKTA 

DI MASYARAKAT

DAMPAK KEMISKINAN BAGI KEHIDUPAN 

KELUARGA DI INDONESIA
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SUMBER :  REPUBLIKA, SELASA 6 MARET 2007,  HAL. 1

JUDUL :  HAMPIR SEPARUH PENDUDUK BENGKULU  MISKIN    

HAMPIR SEPARUH PENDUDUK BENGKULU MISKIN  

Hampir separuh penduduk Provinsi Bengkulu hidup dalam kemiskinan. Data Badan Pemberdayaan Masyarakat

(BPM) Provinsi Bengkulu menunjukkan, sekitar 43 persen atau 735.724 jiwa (183.931 kepala keluarga) dari 1,7 juta

jiwa penduduk daerah itu masuk kategori miskin.

Jumlah penduduk miskin tersebar di sembilan kabupaten/kota, terbanyak di Bengkulu Utara 43.761 KK yang

tersebar pada 18 kecamatan. Disusul Kabupaten Seluma 23.927 KK, tersebar di 14 kecamatan. Di Kota Bengkulu,

terdapat 21.547 KK Miskin yang tersebar di empat kecamatan. Kabupaten Muko Muko ada 18.540 KK miskin di

lima kecamatan, di Kabupaten Kaur berbatasan dengan Lampung terdapat 17.984 KK miskin di 15 kecamatan.

Di Rejang Lebong, jumlah warga miskin 21.632 KK yang tersebar di enam kecamatan. Kabupaten Bengkulu

Selatan ada 13.653 KK di enam kecamatan. Kabupaten Kepahiang, 11.496 KK di empat kecamatan, dan di

Kabupaten Lebong yang letaknya di kaki Bukit Barisan 11.400 KK miskin tersebar di lima kecamatan.

Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu, HM Nashyah, menjelaskan, Pemprov hingga kini terus berupaya mengurangi

jumlah penduduk miskin melalui berbagai program pembangunan hingga ke daerah terpencil. ”Program-program

pembangunan fisik berupa pabrik dan jalan diharapkan bisa meningkatkan pendapatan per kapita penduduk

miskin itu,”kata Nasyah. Dengan pembangunan dan peningkatan jalan, diharapkan hasil pertanian warga yang

tadinya sulit dipasarkan bisa lebih lancar, dan harganya membaik.

Pemprov juga membangun berbagai proyek melalui program tahun jamak (multiyears), seperti pembangunan

pabrik pengolahan kelapa sawit (CPO), pabrik semen, dan pengembangan tanaman jarak. Salah satu prioritas

yang kini dikembangkan adalah sektor pariwisata. Bengkulu, menurutnya kaya akan potensi wisata yang sampai

saat ini perlu dioptimalkan.

Kemiskinan berdampak pula terhadap nasib pendidikan anak-anak. Karena orangtua tak mampu membiayai,

terpaksa anak-anaknya ikut mencari nafkah dengan berkebun atau berjualan di pasar.

Pengamat kebijakan publik, Ichsanuddin Noorsy, mengatakan, Indonesia saat ini sudah menjadi negara kuli. Jika

dibiarkan, maka Indonesia akan menjadi negara pengemis. ”Indonesia kini dilanda krisis pangan, energi, dan

krisis lainnya. Hal itu akan membawa kita pada krisis ekonomi nasional selanjutnya”, katanya menjelaskan.
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SUMBER :  REPUBLIKA, JUM”AT 23 MARET 2007, HAL. 14

JUDUL :  9,7 JUTA NASABAH TUTUP REKENING

9,7 JUTA NASABAH TUTUP REKENING

Indikator semakin menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan, di awal

2007 mulai terlihat jelas. Salah satu indikator itu adalah banyaknya nasabah di Indonesia yang

menutup rekening tabungannya.

Hal itu disampaikan Direktur Jasa Keuangan dan Analisis Moneter dari Badan Perencanaan dan

Pembangunan Nasional (Bappenas), Sidqy Lego Pangestu Suyitno, usai menjadi pembicara pada

Seminar Nasional pada Kegiatan Rakornas Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia,

Kamis (22/3).

Pada 2007 ini selama tiga bulan terakhir 9,7 juta rekening di bawah Rp 100 juta ditutup nasabahnya.

Saat ini Bappenas sedang mengkaji mengenai penyebab banyaknya masyarakat yang menutup

rekening itu, untuk mengetahui dengan ditutupnya rekening apakah berarti masyarakat yang

tabungannya di bawah 100 juta kurang mampu untuk menabung. Sehingga, hal itu menunjukkan

masyarakat Indonesia semakin miskin karena tabungannya habis digunakan untuk konsumsi.

Beberapa kemungkinan lain karena budaya konsumtif atau pengangguran atau akibat bencana alam.

Berdasarkan data dari LPS diketahui 1,7 persen rekening menguasai 80% dana perbankan yang ada 

di Indonesia.  Sehingga terjadi ketimpangan ekonomi.  Besaran defisit APBN 2007 dikabarkan oleh 

DPR hingga 2% akibat banyakanya bencana alam, dengan demikian pemerintah harus mengeluarkan 

dana sekitar Rp 80 sampai 90 triliun.  Target defisit ditargetkan sebesar 1,1% atau Rp 40,512 triliun.
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SEPULUH TAHUN DISEKAP MAJIKAN

RIYADH. Entah bagaimana perasaan keluarga Rumiyati. Sepuluh tahun sudah, tenaga kerja Indonesia (TKI) itu pergi

meninggalkan tempat tinggalnya di Desa Kedaung, Kecamatan Dalopo, Madiun, Jawa Timur menuju Arab Saudi. Rumiyati,

sebagaimana dituturkan Atase Tenaga Kerja KBRI Riyadh, Sukamto Javalaadi kepada wartawan Antara di Riyadh, Selasa

(27/2), mengaku tidak mengalami kekerasan. Pun, tak ada pelecehan seksual.

Perempuan berusia 33 tahun itu hanya tak diperbolehkan keluar dari rumah sama sekali selama sepuluh tahun bekerja pada

majikan yang sama, tak pernah menerima gaji, apalagi sekadar memberi kabar kepada keluarganya di tanah Air.

Sukamto bercerita Rumiyati merupakan TKI legal. Ia meninggalkan Indonesia untuk mengais rizki sebagai pembantu

rumahtangga pada 1996. Ia bekerja di rumah keluarga Naif Hassan Musa Zahroni. ”Selama sepuluh tahun itu ia hanya

diperbolehkan menelpon orangtuanya satu kali saja,” Kata Sukamto. Kepada Sukamto, Rumiyati mengaku tak pernah dipukul

majikan. ”Korban juga mengaku tidak mendapat pelecehan seksual selama disekap,” ujar Sukamto.

Ihwal terungkapnya penyekapan terhadap Rumiyati bermula dari rasa iba seorang tetangga Naif, majikan Rumiyati, yang juga

memiliki pembantu rumahtangga asal Indonesia. Tetangga yang tidak bersedia disebutkan namanya itu melaporkan

penyekapan tersebut ke KBRI. Dengan bantuan Polisi Arab Saudi, kata Sukamto, Rumiyati dibebaskan.

Saat ini KBRI di Riyadh tengah mengupayakan agar gaji Rumiyati selama lebih dari 10 tahun dapat dibayarkan. ”Besarnya

kira-kira 72 ribu riyal. Mantan majikannya itu sudah menyatakan kesediaannya membayar 70 ribu riyal ditambah tiket pulang

ke Indonesia,” kata sukamto.

Menurut Sukamto kasus Rumiyati terjadi karena para TKI umumnya tidak menyimpan fotokopi kontrak kerja, dan tidak

memberi tahun KBRI setempat nama majikan, atau nomor telepon rumah keluarga majikan. Kondisi itu terjadi lantaran TKI

yang berangkat ke Arab Saudi umumnya bukan tenaga terdidik disamping lemah penguasaan bahasa asingnya. ”Kami selalu

menyarankan agar para TKI dan keluarganya di Indonesia memiliki fotokopi dokumen perjanjian kerja, sehingga kalau terjadi

masalah dapat diselesaikan dengan cepat,” kata Sukamto.

Di Arab Saudi saat ini diperkirakan ada sekitar 600 ribu TKI. Namun yang tercatat secara resmi hanya sekitar 32o ribu TKI.

Mereka umumnya adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW). Sekitar 91 persen dari TKI adalah perempuan yang bekerja di sektor

informal sebagai pembantu rumahtangga. Sisanya pria bekerja sebagai sopir dan industri.

SUMBER :  REPUBLIKA, RABU 28 FEBRUARI 2007, HAL. 5

JUDUL :  SEPULUH TAHUN DISEKAP MAJIKAN
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Indeks Pembangunan Manusia

Tahun 2004 :  Urutan 111 dari 177 negara

Tahun 2005 :  Urutan 117 dari 175 negara

Tahun 2006 :  Urutan 108 dari 177 negara

Kualitas Pendidikan

- 36,21%  Usia 10 Thn. keatas Tamat SLTP

- 9,07%    Buta Huruf (Perempuan > Laki-Laki)

KONDISI KUALITAS KELUARGA
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Angka Kematian Bayi dan Angka Kwematian Ibu

(SDKI 2002-2003)

- Tingkat Kematian Bayi  35 per 1.000

- Tingkat Kematian Ibu  304 per 100.000

Kelahiran Hidup

TFR  masih pada posisi 2,6 (SDKI 2002-2003)

Tingkat Kemiskinan

36,1 juta ( 8 juta keluarga) atau  16% dari 

jumlah penduduk

KUALITAS…..
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Munculnya berbagai kejadian luar biasa (KLB)

demam berdarah, polio, gizi buruk, muntaber dll

Rapuhnya ikatan keluarga

Masalah sosial dan etika moral

narkoba, kenakalan remaja, 

Lemahnya perlindungan terhadap anak dan 

perempuan               

KUALITAS…..
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CONTOH DATA KDRT

Data Kasus Kekerasan  Lembaga Pratista Indonesia

Wilayah Kota Bogor, April 2005 – Juli 2006

No. Kasus
Jumlah 

Total
Tahun 2005 Tahun 2006

1. Kekerasan dalam 

Rumah Tangga

13 7 20

2. Perkosaan dan 

pelecehan seksual

2 7 9

3. Kekerasan terhadap 

Anak

4 3 7

Total 19 17 36
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DATA KASUS KEKERASAN ANAK DAN PEREMPUAN

LEMBAGA PRATISTA INDONESIA

Tahun April 2005 – Agustus 2006 

Tahun Kekerasan 

terhadap Anak 

(KtA)

Kekerasan 

terhadap 

Perempuan (KtP)

Jumlah 

2005 9 17 26

2006 14 15 29

Jumlah 23 32 55



22

DATA BASE KASUS LPI PERIODE 1 DESEMBER 2005-22 MARET 2006)

N
O

TGL 
MASU

K
JENIS KASUS

DATA MEDIA 
PENYAMPAI-

AN  LAPORAN
INTERVENSI LPI KETERANGAN

KORBAN PELAKU PELAPOR

1 10 Feb Kekerasan 
seksual 
(pencabulan)

Perempuan  
(7 thn)

Laki-laki 
(55 thn)
Tetangga 
korban

Pos Bantuan 
Hukum Bogor

telepon Konseling penguatan 
korban
Pendampingan selama 
proses hukum
Pemulihan trauma 
psikis dengan 
membawa korban ke 
psikolog untuk terapi

Kasus diproses secara hukum, 
sidng sudah selesai dan pelaku 
dijatuhi hukuman penjara 3 
tahun.  (hukuman minimal 
berdasarkan UUPA)
Korban dipindahkan sekolahnya 
dalam upaya pemulihan trauma 
psikis. 

2 21 Feb Kekerasan 
seksual 
(perkosaan)

Perempuan 
(17 tahun)

Laki-laki 
(20 tahun)
Ponakan 
majikan 
korban

Perempuan 
(Majikan 
kakaknya 
korban)

telepon Konseling penguatan 
korban
Pendampingan selama 
proses hukum
Pendampingan ke 
rumah sakit 

Keputusan korban pertama 
adalah mau menerima tawaran 
keluarga pelaku untuk menikah, 
tetapi pelaku ingkar janji 
akhirnya korban ingin 
memproses pelaku secara hukum
Dengan bukti dan saksi yang kuat 
serta berdasarkan pengakuan 
pelaku, akhirnya pelaku dpt 
dijerat hukum dan  di tahan di 
kantor polisi.
Setelah pelaku ditahan, korban 
diintervensi oleh keluarga pelaku 
dan akhirnya memutuskan untuk 
mencabut gugatannya karena 
keluarga pelaku menjanjikan 
kembali untuk menikahkan.
LPI menyarankan agar membuat 
surat perjanjian dengan pelaku 
perihal janjinya untuk menikahi 
korban dan tidak akan 
menyakitinya.
Kasus masih dalam proses
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N
O

TGL 
MASU

K
JENIS KASUS

DATA MEDIA 
PENYAMPAI

AN 
LAPORAN

INTERVENSI LPI KETERANGAN

KORBAN PELAKU PELAPOR

3 24 Feb KDRT 
(Kekerasan 
psikis dan Fisik)

Laki-laki (13 
thn)

Perempua
n (37 thn)
Ibu korban

Tetangga Telepon Konseling kepada 
Korban
Menghubungi pihak 
sekolah korban untuk 
meminta informasi 
mengenai korban.
Menghubungi Ketua 
RT setempat untuk 
menginformasikan 
kejadian yang 
menimpa korban dan 
miminta agar warga 
sekitar rumah korban 
dapat tanggap ketika 
mendengar atau 
melihat tindakan 
pidana yang menimpa 
korban.

Intervensi cukup sulit dilakukan 
karena pelaku adalah ibunya  dan 
beberapa minggu terakhir ini 
anak tersebut jarang keluar 
rumah sehingga tetangga tidak 
mengetahui apakah korban 
tersebut masih suka dipukuli 
atau tidak.  Berdasarkan 
pengakuan korban bahwa 1 bulan 
terakhir ini ibunya tidak pernah 
melakukan kekerasan fisik sejak 
neneknya tinggal dirumahnya.
LPI meminta kerjasama dari 
sekolah agar dapat bersama-sama 
mendatangi rumah korban tetapi 
sekolah tidak bersedia.
LPI berencana akan datang 
langsung kepada orang tua 
korban dengan melihat kondisi 
psikologis anak yang lemah.
Kasus masih berlangsung.

4 3 
Maret

KDRT 
(Kekerasan Fisik, 
psikis, dan 
ekonomi)

Perempuan 
(38 thn)

Laki-laki 
(43 thn)
Suami

korban Datang 
langsung

Memberikan 
konseling
Memberikan 
pendampingan 
korban dalam 
pengurusan 
perceraian

Korban sedang melakukan 
perngurusan proses perceraian 
Kasus masih dalam proses.

DATA BASE KASUS LPI PERIODE 1 DESEMBER 2005-22 MARET 2006)
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SUMBER:  REPUBLIKA, JUM”AT 23 FEBRUARI 2007,  HAL. 2

JUDUL :  SUAMI PASIEN FACE OFF DIVONIS 12 TAHUN                       

SUAMI PASIEN FACE OFF DIVONIS 12 TAHUN

Mulyono Eko (42), suami pasien face off (rekonstruksi wajah secara total) Siti

Nurjazila alias Lisa (24), Kamis (22/2), divonis 12 tahun penjara potong masa

tahanan. Mulyono adalah warga Jalan Dupak Bangunrejo IV, Surabaya.

Menurut Majelis Hakim yang diketuai oleh Harry Sukanti, Mulyono secara sah dan

meyakinkan terbukti melakukan ”penganiayaan berencana” sesuai dengan dakwaan

pasal 355 ayat 1 KUHP. ”Unsur perencanaan dalam kasus itu terbukti dari adanya

barang bukti berupa cairan kimia yang disiapkan dan akhirnya disiramkan ke arah

wajah Lisa pada 24 Desember 2004”, tegasnya. ”Tidak ada pertimbangan yang

meringankan untuk dakwaan Mulyono, karena penderitaan yang dialami korban itu

sifatnya seumur hidup.

Terdakwa Mulyono menyikapi keputusan itu dengan menyerahkan sebuah syair lagu

berjudul ”Maafkan Kasih” kepada majelis hakim dan wartawan yang meliputnya.

”Hukuman itu terlalu berat, karena saya tidak ingin melukai dia, tapi dia memaksa ke

Pontianak untuk menjadi PSK (pekerja seks komersial)”, ucapnya, usai persidangan.

Kuasa hukum terdakwa Sunaryo Edy Wibowo menyatakan bahwa ”Saat kejadian,

Mulyono gelap mata dan secara spontan menyiramkan air keras ke arah wajah

istrinya. Tindakan itu terpaksa dilakukan Mulyono karena istrinya berkeras kembali

ke Pontianak untuk menjadi PSK”.
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- ICPD Cairo Tahun 1994

- Konferensi Wanita Sedunia di Beijing 

tahun 1995

- Millenium Development Goals tahun 2000

- East Asia Ministrial Forum di Hanoi tahun 2004

KOMITMEN INTERNASIONAL
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MILLENIUM DEVELOPMENT 

GOALS (MDGs) TH 2000

1. Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan

2. Pemenuhan standar pendidikan dasar

3. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan

4. Mengurangi angka kematian bayi

5. Meningkatkan kesehatan ibu

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular 
lainnya

7. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

8. Mengembangkan kemitraan global untuk 
pembangunan
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DEKOMPOSISI MDGs 

KEMISKI-

NAN (1)

STD 

PENDIDI-
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(2)

AK 
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KESEHA-
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(5)
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(6)

LINGKUNG-

AN HIDUP

(7)

KEMITRAAN 

GLOBAL

(8)

KESETA-

RAAN 

GENDER 

& 

PEMBER

DAYAAN 

PEREM-

PUAN

(3)

V V V V V V V
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ANCAMAN BAGI 

KESEJAHTERAAN KELUARGA

• Jenis-jenis ancaman/ 

VULNERABILITY (UNDP, 2000)

– Economic Vulnerability=tekanan 

termasuk shock ekonomi keluarga 

terhadap produksi, distribusi dan 

konsumsi ekonomi keluarga

– Environmental Vulnerability=tekanan 

dari luar yang berasal dari sistem 

ekologi-alam (natural eco-systems)
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SOCIAL VULNERABILITY

• Gangguan/ ancaman economic & 

evnvironmental vulnerability mendorong 

terjadinya Social Vulnerability:

– Besarnya dampak akibat gangguan baik 

dari luar maupun dari dalam tatanan sosial 

(termasuk keluarga) terhadap ketahanan 

sosial (keluarga)
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BERBAGAI ANCAMAN 

(VULNERABILITIES)

• Sulitnya mencari pekerjaan, karena 

tekanan pengangguran yang tinggi

• Tingginya angka kemiskinan

• Marginalisasi kehidupan kemanusiaan di 

perkotaan, terutama high risk groups

• Pedesaan yang ditinggalkan: 

marginalisasi juga !
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BERBAGAI ANCAMAN  (VULNERABILITIES)

• Indonesia salah satu wilayah dengan DISASTER 

yg tinggi: (gempa, banjir, gunung berapi dll)

• Inflasi ekonomi (dan ekonomi biaya tinggi/KKN) 

utk berbagai aspek kehidupan termasuk biaya 

kesehatan

• Keamanan pangan yang tidak terjamin

• Rentan terhadap guncangan eknomi dunia (kasus 

BBM, inflasi/deflasi valas)

• Proteksi masy dalam pembiayaan kesehatan msh 

blm berjalan (unfairness dlm yankes)
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URBANISASI
Karena:

•Pekerjaan

•Pendidikan

•Kesehatan

•Budaya maju

Perkembangan

Kota yg tdk seimbang

Sec sosial ekonomis

•Degradasi Lingk

•Poverty

•Pelayanan memburuk

•Perumahan tdk mmadai

(slum area)

•Kepadatan

•Sarana sanitasi minim

•Polusi

•Limbah industri

•Kriminallitas&konflik

•Accident

•dll

•Vector Borne Disease

•Penyakit berbasis lingk

•Vulnerables tmsk

Mother&Child
Modifikasi dari

Moore M, Gould P, Keary BS.

Int J Hyg Environ Health. 2003 Aug; 206(4-5):269-78.
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PEDESAAN
YG DITINGGAL:

•Efek Urbanisasi

•Less resources

•Less power

•Industri tdk 

terkendali

Stagnasi dan

Degradasi

Pedesaan

•Poverty

•Pelayanan memburuk

•Ignorancy menghebat

•DO pendidikan

•Sanitasi dan higiene

Buruk

•Status gizi mburuk

•Polusi

•Limbah industri

•Vector borne disease

•Penyakit berbasis lingk

•Vulnerables tmsk

Mother&Child
Modifikasi dari

Moore M, Gould P, Keary BS.

Int J Hyg Environ Health. 2003 Aug; 206(4-5):269-78.
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C

PERLUNYA 

PENINGKATAN 

KESEJAHTERAAN 

KELUARGA
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FAMILY RESILIENCE

• Proses dinamis dalam keluarga untuk 

melakukan adaptasi positif terhadap 

bahaya dari luar dan dari dalam 

keluarga

– (a dynamic process encompassing 

positive adaptation within the context of 

significant adversity”)

Kalil,A:Family Resilience and Good Child Outcomes.2003
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FAMILY RESILIENCE

• WEBSTER DICTIONARY:

– Terdiri dari 2 komponen:

• The family’s ability to “maintain its 
established patterns of functioning after 
being challenged and confronted by risk 
factors” (ELASTICITY); and

• The family’s ability to recover quickly
from a trauma or a stressful event 
causing or requiring changes in the 
organisation of the family” 
(BOUYANCY) (McCubbin et al. 1997).
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FAMILY RESILIENCE

• Proses dinamis yang melingkupi 

aspek:

–Ekonomi Rumahtangga

–Psikologis

–Lingkungan fisik dan sosial

–Biologi/ Kesehatan

Rolf and Johnson (1999); Masten and Coatsworth (1998).
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Kab/Kota

St. Ekon Keluarga

ketersediaan
SD-Kelg.

SUMBERDAYA PROPINSI & NASIONAL

Pemberdy Ekon. kab/kota

STATUS KESEJAHT

St. wilayah St. Kelg.
akses

Pasar

mutu

Produk

Tax

Trade

Program

ogn&mgmt pembiayaanalokasi 
SDK 

alokasi 
waktu 

regulasi   Faktor
input

Faktor Perantara
(Lingkungan Mikro di 

rumah-tangga & komunitas)

F-Karakt.  
Individu

SDM  

Attitude

Pekerjaan

Masy.legislasi 

ekon-makro 
& Demand

Sektor terkait

dg Kesejht

Faktor lingkungan
kesejahtr (makro)

Lingk. SDA

Ekonomi

UU, Perda
Sosbud

SDM Masy.
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PERLUNYA PEMBERDAYAAN 

EKONOMI KELUARGA
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PENGERTIAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

• Pemberdayaan adalah penguatan, dan 
peningkatan dalam hal:
– Fisik: kesehatan fisik, status gizi

– Materi: aset, uang

– Sosial:  jaringan kerja, status sosial, kecakapan hidup

– Psikologi/mental: motivasi, komunikasi, prinsip/nilai 
hidup

– Spiritual: ibadah, berfikir positif, berusaha dan 
bersyukur

• Pemberdayaan juga meliputi peningkatan 
kecerdasan total dan kecakapan hidup untuk 
setiap individu dalam unit keluarga
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PENGERTIAN PEMBERDAYAAN 

EKONOMI KELUARGA

• Memperkuat ketrampilan manajemen sumberdaya keluarga yang 
diarahkan untuk memaksimalkan fungsi ekonomi keluarga
– Manajemen Sumberdaya Materi (aset, uang)

– Manajemen Keuangan Keluarga

– Manajemen Sumberdaya Manusia

– Kemampuan Coping Strategy dalam meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi keluarga dan dalam mengatasi persoalan hidup

• PP No 21 th 1994 (8 Fungsi Kelg: Keagamaan, Sosial-budaya, 
Cinta kasih, Perlindungan, Reproduksi, Sosialisasi & Pendidikan, 
Ekonomi, Pembinaan Lingkungan)

• Fungsi ekonomi berjalan optimal apabila ke-7 fungsi keluarga 
lainnya berjalan dengan baik 
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Pemberdayaan ekonomi keluarga berkaitan 
dengan usaha-usaha/ coping strategies dalam 
generating income keluarga:

•Needs assessment (prioritas kebutuhan)

•Clarify financial resources

•Planning:
– Usaha apa yang kira2 dapat dilakukan? (Usaha 

baru/sampingan)  Dimana?

– Siapa yang akan  terlibat dalam melakukan usaha 
itu? (Ayah/Ibu/Anak)

– Kepada siapa harus bicara? (tetangga, kerabat)

– Bagaimana caranya?

– Jenis usaha apa?
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CONTOH KEADAAN SOSIAL 

BUDAYA MASYARAKAT
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NO KAB.  SUMBAT TIMUR -NTT

Kendala Topografi 

& Infrastruktur

 Tanah kering/ karang berkapur, berbukit-bukit

 Agraris

 Infrastruktur masih minimal, tidak merata

Nilai-nilai 

Kekerabatan

 Hubungan kekerabatan menurut kabihu (suku/marga) yang sangat kuat yang

tercermin dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan

 Kabihu (marga) memegang peranan sangat penting sebagai unit kesatuan

masyarakat

 Kelas sosial yang vertikal diatur dalam tatanan budaya yang harus dipatuhi

(tidak ada pergeseran antar kelas)

 Keluarga inti adalah adalah inter-dependen dalam satu Kabihu (marga) yang 

menempati suatu paraingu (desa)

Peran Gender  Pranata perkawinan adat diatur dalam tata cara perkawinan yang sah apabila 

laki-laki memberi harta perkawinan (belis) dan perempuan memberi imbalan 

(bola ngandi)

 Perempuan tidak mempunyai hak waris

 Pembagian peran gender yang jelas dan kaku, laki-laki di urusan publik dan 

perempuan di urusan domestik.

 Akses dan Kontrol Perempuan Di Tingkat Rumahtangga dan desa masih rendah

 Akses dan kontrol perempuan terhadap program pemerintah sangat rendah

Pola Tempat 

tinggal

 Tempat tinggal merupakan kesatuan/ persekutuan hukum menurut paraingu

(desa), kabihu (marga)

 Paraingu merupakan simbol antropologis kesatuan sosial  & kerjasama 

tradisional

Kendala Sosial 

Budaya

 Adat istiadat sangat kuat dan mengikat baik secara individu maupun secara 

berkelompok. 

 Pelanggaran atas adat akan dikucilkan dan dihukum secara adat.
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NO KAB. WONOSOBO-JATENG

Kendala Topografi 

& Infrastruktur

 Tanah subur, berbukit-bukit

 Agraris

 Infrastruktur sudah baik dan hampir merata

Nilai-nilai 

Kekerabatan

 Keluarga inti (nuclear family) merupakan kekerabatan dasar dan merupakan

pusat hidup orang Jawa. Kewajiban-kewajiban pada tingkat keluarga inti

adalah maksimal.

 Keluarga inti adalah independen

 Kekerabatan keluarga luas (extended family) adalah penting, namun tidak

mempunyai kewajiban dan sangsi yang jelas

 Tidak mengenal marga

Peran Gender  Pranata perkawinan adat diatur dalam tata cara perkawinan Jawa yang sah 

apabila laki-laki memberi mas kawin.

 Perempuan mempunyai hak waris yang sama dengan laki-laki

 Pembagian peran gender fleksibel, umumnya laki-laki di urusan publik dan 

perempuan di urusan domestik, namun banyak perempuan yang melakukan 

peran ganda

 Pola relasi gender adalah harmonis, dengan peran perempuan sebagai manajer 

keuangan keluarga

 Akses dan Kontrol Perempuan Di Tingkat Rumahtangga cukup tinggi

 Akses dan kontrol perempuan terhadap program pemerintah cukup baik

Pola Tempat tinggal Tempat tinggal adalah independen per keluarga inti yang menempati pada 

lingkungan suatu kawasan.  Dalam suatu kawasan tempat tinggal terdapat beberapa 

keluarga yang mempunyai hubungan kekerabatan.

Kendala Sosial 

Budaya

 Adat istiadat tidak terlalu kuat dan mengikat, namun masih menjadi acuan 

kehidupan sehari-hari.

 Pelanggaran atas adat tidak sampai dikucilkan dengan ketat.
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NO KAB.  OGAN KOMERING ILIR-SUMSEL

Kendala Topografi 

& Infrastruktur

 Tanah subur, banyak sungai

 Agraris

 Infrastruktur masih minimal dan belum merata

Nilai-nilai 

Kekerabatan

 Keluarga inti (nuclear family) adalah independen, namun masih dependen

dalam kekerabatan keluarga luas (extended family).

 Kekerabatan keluarga luas adalah sangat penting, dan masih ada aturan yang

mengikat.

Peran Gender  Perempuan mempunyai hak waris setengah dari laki-laki

 Pembagian peran gender agak fleksibel meskipun cukup jelas dan tegas, yaitu 

laki-laki di urusan publik dan perempuan di urusan domestik.

 Pola relasi gender masih didominasi oleh laki-laki, meskipun tidak kaku

 Akses dan Kontrol Perempuan Di Tingkat Rumahtangga masih minimal

 Akses dan kontrol perempuan terhadap program pemerintah masih minimal

Pola Tempat tinggal Tempat tinggal tradisional adalah di rumah limas, namun demikian ada juga tempat tinggal 

independen per keluarga inti yang menempati pada lingkungan suatu kawasan, namun 

berdekatan dengan keluarga luas.

Kendala Sosial 

Budaya

 Adat istiadat masih kuat dan cukup mengikat. 

 Pelanggaran atas adat cukup memalukan namun tidak sampai dikucilkan dengan ketat.
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Pola tempat tinggal merupakan

kesatuan menurut paraingu

(desa), kabihu (marga).

Kendala topografi dan

infrastruktur yang sangat

bermasalah.

Kendala sosial budaya yang 

sangat kaku dan jelas/ tegas.

Sistem kekerabatan Kabihu

(marga) memegang peranan 

sangat penting sebagai unit 

kesatuan masyarakat; keluarga 

inti tidak independen.

Pembagian peran gender yang 

jelas dan kaku, laki-laki di urusan 

publik dan perempuan di urusan 

domestik.

Akses dan kontrol perempuan

pada program masih rendah.

Perempuan tidak mempunyai

hak waris

.

KONDISI SOSIAL-BUDAYA KAB. 

WONOSOBO-JATENG 
KONDISI SOSIAL-BUDAYA KAB. 

OKI-SUMSEL 

KONDISI SOSIAL-BUDAYA KAB. 

SUMBA TIMUR-NTT 

Gambar 2. Tahapan Sosial Budaya Masyarakat Lokasi Proyek P3B*) .

•Pola tempat tinggal 

independen per keluarga inti.

•Kendala topografi dan 

infrastruktur tidak 

bermasalah.

•Kendala sosial budaya tidak 

terlalu signifikan karena 

budaya tidak terlalu mengikat 

lagi.

•Sistem kekerabatan masih 

memegang peranan penting, 

namun peran keluarga inti 

inden dan merupakan 

kekerabatan dasar.

Pembagian peran gender

yang fleksibel dengan 

hubungan yang harmonis dan 

peran ganda perempuan.

•Akses dan kontrol 

perempuan pada program 

cukup tinggi.

•Perempuan mempunyai hak 

waris yang sama dengan laki-

laki

•Pola tempat tinggal masih 

secara tradisional di rumah 

limas dan saling berdekatan 

dalam kesatuan keluarga luas.

•Kendala topografi dan 

infrastruktur masih 

bermasalah.

•Kendala sosial budaya tidak 

terlalu kaku.

•Sistem kekerabatan 

memegang peranan penting, 

namun keluarga inti sudah 

independen.

•Pembagian peran gender

yang agak fleksibel naumn 

cukup jelas, laki-laki di urusan 

publik dan perempuan di 

urusan domestik.

•Akses dan kontrol 

perempuan pada program 

masih rendah.

•Perempuan mempunyai hak 

waris setengah dari laki-laki.
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SEPINTAS KONDISI SOSIAL 

EKONOMI MASYARAKAT DI 

DATARAN DIENG
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PLANTING VEGETABLES –DIENG MOUNTAIN-WONOSOBO REGENCY-CENTRAL JAVA
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SMALL SCALE ECONOMIC ACTIVITIES

COMMUNITY – WONOSOBO-

CENTRAL JAVA
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WATERMALON HARVESTING-

SEMARANG-CENTRAL JAVA
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SEPINTAS KONDISI SOSIAL 

EKONOMI MASYARAKAT DI 

NUSA TENGGARA TIMUR
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DRY-UPLAND- EAST SUMBA-NTT
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BUYING –RASKIN RICE-SUBSIDIZED RICE 

FOR THE POOR- EAST SUMBA-NTT
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VILLAGE WOMEN- EAST SUMBA-NTT
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CORN FIELD- EAST SUMBA-NTT
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PREPARING FOR 

BREAKFAST:  

CORN POURIDGE
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FAMILY FOODS:                                          

OYSTER & TAMARINE- EAST SUMBA-NTT
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WOMEN DAILY ACTIVITIES

CONTRIBUTING TO FAMILY 

FOOD SECURITY
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SELLER WOMEN 

CONTRIBUTING TO FAMILY 

GENERATING INCOME

EAST SUMBA-NTT
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WOMEN DAILY ACTIVITIES

AS  A WOOD COLECTOR AND A 

WATER MANAGER  AT HOME



62



6363

TYPICAL OF KICHEN SETTING

EAST SUMBA-NTT
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A TRADITIONAL HOUSE         

EAST SUMBA-NTT

CHILDREN ARE EATING LUNCH

EAST SUMBA-NTT
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MEN ROLES: PREPARING 

TRADITIONAL PATTERN AND 

SELLING HANDICRAFT         

EAST SUMBA-NTT
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HANDICRAFT-

WOMEN GENERATING INCOME- EAST 

SUMBA-NTT
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VISITING WOMEN GROUP: WITH 

HANDICRAFT SKILL               

EAST SUMBA-NTT

FISHERWOMEN GROUP

EAST SUMBA-NTT
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LESSON-LEARNED

DARI EVALUASI PKK DAN KAITANNYA 

DENGAN KEHIDUPAN KELUARGA

• Evaluasi Dept GMSK-IPB thd PKK di 
Kab.Karanganyar, Jateng sbg pioneer dlm 
program PKK selama 2 tahun (1995-1996)

• Semakin aktif ibu dalam program PKK semakin 
terampil dalam mengelola sumberdaya 
keluarga, semakin baik dalam mengasuh anak, 
dan semakin dapat berkontribusi pada 
pendapatan keluarga

• Aktivitas PKK (UPGK dan Dasawisma serta 
Posyandu) di masa lalu yang sangat dirasakan 
manfaatnya bagi masyarakat
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LESSON-LEARNED PROYEK P4K

• Proyek P4K (Proyek Pembinaan 

Peningkatan Pendapatan Petani dan 

Nelayan Kecil) untuk pengentasan 

kemiskinan yang telah berjalan 24 tahun 

[mulai Fase 1 (1979-1985), Fase II (1989-

1998), Fase III (1998-2005)], saat ini  ada 

di 12 Prop, dana dari BRI, IFAD, UNDP 

dan ADB.
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Kelompok P4K (Proyek Pembinaan 

Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil)

• Kelompok sasaran adalah petani & nelayan kecil (petani 
pengelola lahan sempit, petani penggarap, buruh tani, 
nelayan, kelompok masy. miskin)

• Pada Tahun 2003 (fase III), 38% adalah kelompok 
perempuan, 40% kelompok campuran, dan 22% 
kelompok laki-laki

• Usahanya meliputi usaha agribisnis (on farm dan off 
farm) dan usaha non farm (bakulan, industri rumah 
tangga, dan jasa)

• Jumlah anggota per kelompok adalah 8-16 KK
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Pengkajian Peningkatan Produktivitas Ekonomi 

Perempuan (PPEP)   dalam P4K di Kec. Terara, 

Kab. Lombok Timur,  NTB

• Jumlah KPK (Kel. Petani dan Nelayan Kecil) 195, dg 
klasifikasi aktif 60%

• Realisasi kredit Rp 2.6 Milyar, jumlah pengembalian 
kredit 81%, tunggakan 19%

• Kelembagaan ekonomi yang sangat aktif adalah:
– Kelompok Dasawisma dan 

– LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang mrpkan bentuk 
kemandirian masy desa dalam menghimpun dana simpan 
pinjam utk keperluan mereka sendiri.  Kredit Rp 100.000-
500.000 dengan jangka pengembalian 10 minggu dengan bunga 
4%/bulan.

– Simpanan pokok Rp 10.000/orang dan simpanan wajib Rp 
2000/0rg/bulan.
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Manfaat KPK bagi Perempuan dan 

Keluarga (lesson-learned dari NTB)

• Meningkatkan akses perempuan pada kegiatan ekonomi produktif 
dan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan perempuan

• Memberikan kesempatan usaha baru sebagai sumber pendapatan 
keluarga (dari tidak punya usaha menjadi punya usaha)

• Meningkatkan usaha yang sudah ada sehingga omset bertambah 
sehingga meningkatkan kesejahteraan keluarga

• Memajukan ekonomi pedesaan dengan semakin banyaknya 
keluarga yang mempunyai tambahan usaha

• Wujud nyata dari perbaikan kesejahteraan ekonomi keluarga 
dengan adanya aktivitas perbaikan rumah, menabung, beli 
perabotan, beli/kredit sepeda motor untuk ojeg, membayar SPP 
anak, dan lain-lain

• Manfaat yang sangat nyata dari kegiatan KPK ini adalah bahwa 
keluarga mempunyai jaminan untuk membiayai pendidikan anak 
mulai dari tingkat SD sampai SMA.
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Pengkajian Peningkatan Produktivitas 

Ekonomi Kelompok Campuran (L&P) 

dalam P4K di Kec. Cisalak, Kab. Subang, Jabar

• Jenis usaha adl Industri rumah tangga dan usaha 
dagang

• Rata-rata peminjaman per anggota sudah 4 kali (dengan 
kredit awal Rp 300.000, Rp 500.000, Rp 600.000, Rp 
800.000, dan Rp 1.000.000,-)

• Manfaat KPK bagi keluarga:
– Dari segi sosial adalah perubahan sikap untuk berusaha 

meningkatkan kehidupan yang tidak baik menjadi baik dan 
tumbuhnya kesadaran akan tanggung jawab mengembalikan 
kredit dengan lebih baik

– Dari segi ekonomi yaitu peningkatan pendapatan untuk 
pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan

– Dari segi pendidikan yaitu kesadaran orangtua untuk 
menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi 
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LESSON LEARNED DARI PEMBERDAYAAN EKONOMI 

KELUARGA DI KAB. BOGOR, KAB SUKABUMI DAN 

KAB. CIANJUR BUKAN PROYEK PEMERINTAH 

(PSW-LP-IPB, 2001-2003)

• Pelaksanaan Skim Kredit Bergulir Usaha Kulawargi 
Mandiri (UKM) sbg replikasi dari pendekatan Grameen 
Bank sebagai model strategi pemberdayaan ekonomi 
keluarga (75% mengangsur tepat waktu)

• Pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Kader PKK 
dengan menerapkan manajemen sumberdaya keluarga 
(manajemen keuangan, waktu, dan pekerjaan, serta 
optimalisasi 8 fungsi keluarga)

• Pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian dengan 
penanaman palawija dan hortikultura serta pelatihan 
pembuatan pupuk kompos dan bokashi serta 
pengenalan organic farming.
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LESSON-LEARNED dari Kegiatan 

Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

• Faktor Pendorong keberhasilan dari segi internal 
adalah terletak pada keaktifan dan kesadaran 
anggota kelompok itu sendiri yang tidak selalu 
tergantung dari latar belakang pendidikannya, 
namun tergantung dari motivasi untuk 
memperbaiki kesejahteraan keluarganya, juga 
kekompakkan dan saling ketergantungan antara 
satu anggota dengan anggota lainnya dalam 
kelompok tersebut

• Faktor pendorong dari segi eksternal adalah 
lingkungan yang kondusif baik dari segi 
dukungan dari Pemda dan facilitating conditions
lainnya
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LESSON-LEARNED

• Faktor Penghambat/kendala adalah masih 
adanya ketergantungan baik secara finansial 
maupun secara psikologis dari ulur tangan pihak 
luar, dalam hal ini baik kepada pemda, lembaga 
donor maupun LSM yang membantu dalam 
pendampingan masyarakat

• Kemandirian secara utuh sebetulnya sudah 
mulai ada, khususnya pada kelompok di NTB 
dan di Jabar, namun ini masih merupakan 
presentase kecil secara keseluruhan di tingkat 
nasional.
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STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI 

KELUARGA DI MASA MENDATANG

• Tahapan Penyusunan Strategi harus sesuai benar 
dengan keadaan masyarakat setempat (perhitungkan 
local wisdom dan indegenous knowledge)

• Penyusunan perencanaan partisipatif melibatkan local 
institutions dan social capital setempat

• Pembentukan kelompok usaha (mulai dari yang paling 
tradisional sampai yang berbadan hukum)

• Pemilihan jenis usaha bersama (sesuai dengan pilihan 
masyarakat dengan memperhitungkan comparative 
advantage)

• Pengadaan modal usaha bersama: pengumpulan modal, 
kredit usaha kecil dan menengah (kerjasama dengan 
lembaga keuangan lokal)



82

PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN 

EKONOMI KELUARGA

• Prinsip Berkelompok

• Prinsip Pendekatan Kemitraan

• Prinsip Keswadayaan

• Prinsip Kesatuan Keluarga (Kerjasama kemitraan suami 
dan istri dalam mengelola bersama)

• Prinsip Menemukan Sendiri (Discovery Learning) dalam 
mengukur kebutuhannya dan memecahkan masalahnya 
(coping strategies)

• Prinsip meningkatkan kemampuan manajemen 
sumberdaya keluarga (family resource management) 
agar dapat mengelola baik aktivitas domestik keluarga 
maupun aktivitas ekonomi keluarga yang dilakukan oleh 
suami, istri dan anak-anaknya
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Siapa saja yang Terlibat?

• Pemetaan stakeholder: Pemda, LSM, Kelompok 
Masyarakat

• Inisiatif dapat berasal dari mana saja, baik dari 
pihak Pemda, LSM, maupun dari grassroot

• Kelembagaan Lokal:  LPMD, BPD, PKK, Karang 
Taruna, Kelompok Keagamaan, Kelompok Tani, 
Kelompok Sosial

• Kelembagaan Keuangan di Pedesaan: Badan 
Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Kredit Desa 
(BKD), Koperasi Pondok Pesantren 
(Konpontren), Usaha Unit Desa, Lembaga 
Perkreditan Kecamatan (LPK)
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SUDAH SAATNYA KITA SADAR

Social Capital yang dapat Digunakan Lagi

• REFUNGSIONALISASI DAN/ATAU REVITALISASI 
PKK, dalam menggalang kerjasama, menghidupkan 
kembali Dasawisma, 

• Menghidupkan lagi Posyandu (tambahkan meja untuk 
konsultasi keluarga, baik dalam aspek parenting, 
pendidikan anak, maupun konsultasi usaha ekonomi 
keluarga)

• Hidupkan lagi semangat meningkatkan Koperasi Usaha 
di Daerah (untuk usaha kecil dan menengah)

• EKONOMI KERAKYATAN HARUS DIBERI FOKUS 
BESAR UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN 
KELUARGA
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PENGALAMAN DARI KELOMPOK USAHA 

KERAJINAN DI NAD

• Hancurnya hampir semua kelembagaan 
sosial, ekonomi dan budaya

• Mulai membentuk semua kelembagaan 
dari nol (untuk daerah yang terkena 
tsunami)

• Kegiatan ekonomi keluarga masih belum 
berjalan dengan normal

• Masih sangat tergantung dari pihak luar 
bahkan pihak asing



86



87



88



89



90

PENUTUP

• MENYIKAPI KEMISKINAN MELALUI 

PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA 

DENGAN CARA MENINGKATKAN EKONOMI 

KERAKYATAN (PENUMBUHAN DAN 

PEMBERDAYAAN USAHA BERSAMA 

KELOMPOK MASYARAKAT) DENGAN 

MENGGUNAKAN STRATEGI 

REFUNGSIONALISASI/REVITASLISASI PKK 

DAN KELEMBAGAAN EKONOMI LOKAL 
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TERIMA KASIH


