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PENDAHULUAN 
Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah konvesional, tetapi 
masih relevan untuk didiskusikan karena permasalahannya yang terus 
meningkat dan semakin kompleks. Data terakhir tentang keluarga miskin 
di Indonesia berjumlah 15,8 juta kepala keluarga miskin. Atau kurang 
lebih 62,8 juta jiwa, sepertiganya atau 20 juta lebih berada pada kondisi 
yang sangat miskin (Sumber: Pikiran Rakyat Bandung, 15 Maret 2006). 

Keywords: Vulnerable Women, ToP, Socio-economic Empowerment 

ABSTRACT 
This research aims was to describe how Technology of 
Participatory (ToP) was implemented in the socio-economic 
empowerment of vulnerable women. The ToP was implemented 
through phases: (a) Formulating the program; (b) program 
objectives; (c) program target; and (d) details of activities. This 
research used a qualitative approach by using action research 
method. The research subject were vulnerable women in Legok 
Kaler, Paseh, Sumedang which were chosen by using purposive 
sampling. Their socio-economic condition was the object of this 
research. Data collection techniques used in-depth interview, 
focus group discussion, and participatory observation. The result 
of research showed that the so do-economic empowerment of 
vulnerable women through ToP had achieved their capability to 
form: (1) Micro finance of Al-hasanah cooperation, 
management, team work, saving and borrowing rules, calendar 
events, and the presence of a commitment. (2) Changes in socio 
economic empowerment of vulnerable women. The WRSE having 
ability in a personal, interpersonal and political manner. 
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Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung 
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Permasalahan yang dihadapi perempuan bukan hanya ketidakadilan dalam 
mengakses sistem sumber pada tatanan mezzo dan makro, tetapi perlakuan 
ketidakadilan diperoleh dalam keluarganya sendiri. Tidak sedikit kasus yang 
dialami perempuan karena kemiskinan yang dialami keluarganya, tetapi 

Salah satu kelompok yang termasuk dalam kemiskinan adalah 
perempuan. Perempuan secara statistik di Indonesia jumlahnya lebih 
tinggi daripada jumlah pria. Angka yang paling menyolok terlihat pada 
jenjang pendidikan SMU ke atas, yaitu 20,5% laki-laki bisa mencapai 
pendidikan tersebut, sedangkan perempuan 14, 9%. Pada sektor 
kesehatan, perempuan jauh lebih rentan karena memiliki fungsi 
reproduksi yang berhubungan dengan hamil dan melahirkan daripada 
laki-laki. Dalam sektor pekerjaan, tenaga kerja perempuan yang terserap di 
dunia kerja 45,6%, sedangkan pria 73,5% (Kementrian Pemberdayaan 
Perempuan: 2002). Dalam sektor ekonomi Pusdatin Departemen Sosial, 
mencatat data tentang jumlah WRSE terus bertambah. Pada tahun 2000 
sebanyak 1.360.263 dan pada tahun 2002 berjumlah 1.449.203, bertambah 
sekitar 6.53% dalam kurun waktu dua tahun. 

Banyak ahli yang menyatakan bahwa kemiskinan pada dasarnya adalah 
suatu keadaan saat seseorang tidak sanggup mernenuhi kebutuhan dasar 
hidupnya., sedangkan faktor penyebabnya sangat kompleks, sehingga 
relatif sulit untuk memeranginya. Banyak hal yang menyebabkan 
kemiskinan. Masalah tersebut terkait dengan masalah-masalah sosial 
seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kesehatan yang rendah, 
masalah emosional, tingkat pendidikan rendah. Zastrow (1982: 94). 
Menurut Chamber dalam Soetrisno (1997:18), ada Lima 
ketidakberuntungan yang melingkari kehidupan orang rniskin, yaitu 
kemiskinan itu sendiri, fisik yang lemah, kerentanan, keterisolasian, dan 
ketidakberdayaan. Lima kondisi dari Chamber tersebut apabila 
digolongkan berdasarkan perspektif kultural dan struktural menjadi dua 
besaran, yaitu secara kultural yaitu memandang kemiskinan sebagai 
dampak dari budaya orang miskin yang malas, tidak memiliki etos kerja, 
memiliki pendidikan yang rendah yang berhubungan dengan perilaku 
orang miskin itu sendiri. Sedangkan perspektif struktural memandang 
bahwa seseorang miskin disebabkan ketidakberdayaannya dalam 
menembus struktur yang tidak berpihak padanya 
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Lahimya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, 
temyata juga telah membawa atmosfir baru dalam pendekatan 
pembangunan termasuk pembangunan kesejahteraan sosial. Pemerintah 
telah memberi kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk 
membangun dirinya sendiri. Atmosfir ini kemudian oleh Jim lfe disebut 
sebagai Change from Below. Atmosfir ini telah memberikan kesempatan 
kepada penerima pelayanan untuk mengambil keputusan dalam rangka 

Permasalahan di atas muncul antara lain karena pendekatan yang 
digunakan tidak melibatkan orang miskin, baik dalam proses perencanaan 
program maupun dalam pelaksanaannya. Orang miskin dianggap tidak 
memiliki potensi dan kekuatan sehingga mereka dianggap sebagai objek. 
Pendekatan ini secara tidak langsung memperparah kondisi orang miskin, 
karena mengakibatkan ketergantungan ekonomi, dia hanya menerima apa 
yang diberikan orang lain tanpa ada upaya untuk memperolehnya. 
Ketergantungan sosial, menyangkut ketidakmampuan untuk mengakses 
sistem sumber sebagai dasar produksi. Ketergantungan politik adanya 
ketidakberanian dalam mengambil keputusan untuk menentukan masa 
depan dan nasibnya sendiri. Kondisi ini yang kemudian disebut dengan 
ketidakberdayaan atau powerless. Menurut Hill dalam Zastrow (1995), 
ketidakberdayaan tersebut terutama banyak dialami oleh kaum perempuan 
(Feminization of Poverty). Oleh karena itu, perlu adanya program 
pemberdayaan terutama bagi kaum perempuan tersebut. 

Telah banyak program dan proyek yang berusaha "memerangi" kemiskinan, 
baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Namun 
belum juga membuahkan hasil yang diharapkan. Sejak tahun 1948 sampai 
dengan 2006, tidak kurang dari 29 jenis program (Sumber: Pikiran Rakyat, 6 
Maret 2006) yang diluncurkan pemerintah untuk "memerangi" kemiskinan, 
tetapi kemiskinan tetap bertahan. 

ironisnya dia sendiri justru yang.. lebih menderita dibandingkan anggota 
keluarga yang lain. Banyak kasus yang bersumber dari kemiskinan keluarga 
berdampak pada kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2000 terdapat 
10.392 kasus, tahun 2002 meningkat menjadi 28.562, dan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan mencatat bahwa sekitar 24 juta perempuan 
terutama di pedesaan pemah mengalami kekerasan dalam keluarganya. 
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ToP adalah satu teknologi yang bersifat parsitipatif untuk memfasilitasi 
perempuan miskin dalam pengambilan keputusan. Ada tiga alat utama 
dalam ToP, yaitu ORID (objektive, Reflective, lnterpretatif, Decisional), 
Workshop, dan Action Plan. Dalam penelitian ini alat yang digunakan adalah 
Action Plan, yaitu a lat yang digunakan untuk memf asilitasi WRSE yang 
tinggal di Desa Legok Kaler Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang dalam 
merumuskan perencanaan yang berkaitan dengan program pemberdayaan 
bagi mereka. 

Berdasarkan permasalahan di atas, endekatan dalam memerangi kemiskinan 
harus mulai diubah. Pendekatan dari yang sifatnya pemberian bantuan ke 
pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan salah satu pendekatan yang 
melibatkan perempuan dalam proses kegiatan secara aktif. Mereka 
difasilitasi untuk mengekspresikan kekuatannya baik secara personal, 
interpersonal, maupun politik. Salah satu teknologi yang mampu 
memfasilitasi perempuan untuk mengekspresikan kekuatannya tersebut 
adalah ToP. 

ToP merupakan salah satu teknologi partisipatif dalam pengembangan 
masyarakat. Menurut llham Cendekia (2002), ToP memiliki metode utama 
antara lain Metode Action Plan, yaitu suatu teknik dalam menyusun rencana 
program yang dirinci secara detail oleh kelompok. Penelitian ini lebih 
menekankan kepada penerapan Metode Action Plan. 

menentukan nasibnya sendiri. Mereka dipandang sebagai aktor yang 
memiliki potensi dan kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri. 
Pemyataan tersebut sesuai dengan pandangan Jim If e tentang 
pemberdayaan. lfe mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses 
pendistribusian kekuasaan dari yang 'memiliki' kepada yang 'tidak/kurang 
memiliki' baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat. Pandangan 
terse but selaras dengan pandangan Jim If e dan diperkuat oleh Priyono dan 
Pranarka (1997), bahwa pemberdayaan selain pendistribusian kekuasaan 
(Distribution of Power), juga merupakan proses perubahan pola relasi dari 
subjek-subjek. Dalam pengembangan masyarakat relasi demikian dikenal 
dengan pendekatan partisipatif. 
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Proses ToP tersebut mengakomodir prinsip pemberdayaan Jim lfe tentang 
penghargaan akan: (1) Pengetahuan lokal; (2) Budaya lokal; (3) Sumber 
daya lokal; (4) Keterampilan lokal; (5) Proses lokal; (6) Bekerja dalam 
suasana kebersamaan. Melalui ToP, telah terjadi pendistribusian kekuasaan, 
tempat WRSE yang selama ini dianggap powerless diberi kepercayaan untuk 
mengambil keputusan dalam menentukan masa depan dan nasibnya sendiri 
melalui kekuatannya tersebut. Dengan demikian, melalui proses penelitian 
WRSE diharapkan berdaya. Keberdayaan tersebut ditandai dengan 
peningkatan kemampuan yang dikemukakan oleh Lorrancaine Gitiererez 
dalam Jenkins Marry Bricker (1991: 199) yaitu kemampuan secara personal, 
interpersonal dan politik. Kemampuan personal adalah kemampuan individu 
dalam mengidentifikasi dan memahami kekuatan yang dimilikinya. 
Kemampuan interpersonal adalah kemampuan individu dalam 
mempengaruhi orang lain dengan menggunakan kekuatan sosialnya. 
Sedangkan kekuatan politik adalah kemampuan dalam pengambilan 
keputusan bersama dan kemampuan dalam mengalokasikan sumber di 
dalam organisasi atau masyarakat baik secara formal maupun informal. 

Melalui ToP WRSE yang menjadi subjek penelitian diajak untuk 
merencanakan program pengentasan kemiskinan yang dihadapinya dengan 
sumber daya yang mereka miliki. Langkah-langkah yang akan ditempuh 
adalah sebagai berikut: Pertama, merumuskan nama program yang 
dirumuskan bersifat spesifik, terukur, mudah untuk dicapai, sesuai dengan 
realita, ada limit waktunya (SMART); Kedua, merumuskan tujuan program, 
tujuan yang ingin dicapai, juga memungkinkan untuk dicapai berdasarkan 
sumber daya yang dimiliki; Ketiga, menentukan sasaran program pelayanan 
sosial dengan sasaran yang_ jelas, terfokus, dan real (nyata); Keempat, 
merumuskan rincian kegiatan untuk merealisasikan program; Kelima, 
membentuk Tim Kerja Masyarakat (TKM) pelayanan sosial; Keenam, Masing 
masing seksi yang tergabung dalam TKM menyusun anggaran yang 
dibutuhkannya untuk merumuskan indikator keberhasilan untuk seksi yang 
dikelolanya; Ketujuh , Masing-masing seksi menyusun kalender kegiatan 
program. Tahap ini menentukan apa saja tugas yang harus dilaksanakan, 
kapan tugas itu dilaksanakan, dan oleh siapa; Kedelapan, Membangun 
komitmen tertuangnya suatu pemyataan komitmen, berarti suatu kontrak 
bersama telah dicapai; dan Kesembilan, menyusun rancangan Moneva 
Partisipatif. 
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Tujuan penelitian Pertama, menerapkan ToP dalam menyusun program 
pemberdayaan WRSE; Kedua, menghasilkan program pemberdayaan yang 
memberi kesempatan kepada WRSE untuk menentukan nasib dan masa 
depannya berdasarkan kekuatannya sendiri; dan Ketiga, untuk mengetahui 
perubahan tingkat keberdayaan WRSE. 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut pernyataan masalah yang diajukan 
adalah: bagaimana penerapan technology of partisipatory (ToP) dalam 
pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE). Pertanyaan tersebut, 
dijabarkan ke dalam katagori-katagori sebagai berikut. Pertama, bagaimana 
gambaran lokasi penelitian? Kedua, bagaimana permasalahan yang dihadapi 
WRSE? Ketiga, bagaimana sumber daya yang dimiliki WRSE? Keempat, 
bagaimana proses penerapan ToP dalam penyusunan rencana program 
pemberdayaan WRSE? Yang meliputi proses: (1) Perumusan nama program; 
(2) Perumusan tujuan program; (3) Perurnusan sasaran program; (4) 
Perumusan rincian program; (5) Pembentukan Tim Kerja Masyarakat (TKM); 
(6) Perumusan indikator keberhasilan program; (7) Penyusunan Tabel 
Kalender Kegiatan; dan (8) Pembuatan Komitmen; Kelima, bagaimana 
pelaksanaan program pemberdayaan WRSE? Keenam, bagaimana perubahan 
keberdayaan WRSE dari aspek personal, interpersonal, dan politik? dan 
Ketujuh, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 
program pemberdayaan WRSE? 

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang penerapan ToP dalam Perencanaan dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan WRSE di Desa Legok Kaler, Kecamatan Paseh Ka bu paten 
Sumedang. 

Desa Legok Kaler terletak 10 KM arah utara dari ibu kota Sumedang. 
Apabila menggunakan kendaraan bermotor dapat ditempuh selama Yi 
jam. Pemerintahan Desa Legok Kaler terdiri dari 8 RW dan 26 RT. Desa 
tersebut dihuni oleh 4.384 dan 1.406 KK. Apabila dirinci dari segi mata 
pencahariannya yang menonjol adalah pedagang sebanyak 26%, buruh tani 
26%, dan petani 19%. Jumlah keluarga miskin di desa Legok Kaler berjumlah 
326 KK dengan WRSE sebanyak 38 KK dan semua menerima BLT. 
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Tahap4: 
Evaluasi berdasarkan kepada 

Kalender yang dihasilkan 
dalamToP 

Tahap5: 
Refteksi tentang penerapan 

ToP dalam Program 
Pemberdayaan WRSE 

Tahap3: 
lmplementasi program 

Pemberdayaan WRSE dengan 
berdasarkan pada hasil ToP 

Tahap 1: 
ldentifikasi kebutuhan program 
melalui kegiatan: pengumpulan 
data tentang masalah, prioritas 
messiah dan sumber daya yang 

dimilikiWRSE 

Tahap2: 
Menyusun Rencana Program 

Pemberdyaan bersama WRSE -- .... 
dengan menggunakan ToP 

Diagram 1: Siklus Participatory Action Research 
Program Pemberdayaan WRSE 

Met ode 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode 
participatory action reseacrh . Apabila mengacu pada pendapat Yoland 
(1991), participatory action reseacrh dikembangkan dalam bentuk spiral 
sebazai siklus perencanaan, kegiatan/implementasi, evaluasi, refleksi, 
perencanaan kembali. participatory action reseacrh digambarkan dalam 
diagram 1 berikut. 

Manfaat penelitian: pertama, menghasilkan teknologi pekerjaan sosial 
yang siap pakai dalam pengembangan masyarakat; dan kedua, sebagai 
bahan masukan dan pertimbangan bagi semua pihak pemerhati 
kemiskinan dan perempuan termasuk Departemen Sosial dalam 
menetapkan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial, terutama 
yang terkait dengan pemberdayaan keluarga miskin khususnya 
pemberdayaan WRSE 
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Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada diagram 2 
dibawah ini: 

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan secara deskriptif, yaitu 
mendeskripsikan temuan yang disertai cuplikan baik hasil wawancara 
maupun FGD serta komentar peneliti. Data tersebut dianalisis secara 
kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara 
triangulasi, yaitu dengan membandingkan dan mengecek ulang 
informasi yang diperoleh baik melalui wawancara, FGD, ToP, 
maupun observasi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan Pertama, Focus Group 
Discussion (FGD); teknik ini digunakan terutama pada tahap satu 
untuk menjaring informasi yang berhubungan dengan permasalahan 
dan sumber daya yang dimiliki WRSE; Kedua, wawancara mendalam 
(indepth interview); Ketiga, Technology of Participatory (ToP) 
dalam merencanakan program. Teknik ini digunakan dalam dua 
tahap, dengan informasi yang digali proses perumusan rencana 
program, yang meliputi: (1) Rencana kegiatan; (2) Tim kerja dalam 
melaksanakan kegiatan tersebut; (3) Anggaran Kegiatan; (4) Tabel 
Kalender Kegiatan yang akan berfungsi sebagai acuan kerja; dan (5) 
Janji hati atau komitmen dari masing-masing anggota sebagai 
weujud tanggung jawab sosial mereka dalam mensukseskan program; 
dan Keempat, observasi partisipatif; setiap tahapan penelitian selalu 
dilakukan bersama-sama subjek penelitian. 

Subjek dalam penelitian ini adalah WRSE, yaitu seorang wanita yang 
belum atau telah menikah atau janda yang berperan sebagai pencari 
nafkah utama atau pembantu mencari nafkah keluarga yang 
penghasilannya tidak cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari. 
Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive. 
Pemilihannya berdasarkan pada rekomendasi dari masyarakat 
setempat dan kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi subjek 
penelitian. 
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Karakteristik informan: Pertama, usia, pendidikan dan jenis kelamin. 
Karakteristik informan dalam penelitian ini ada kesamaan dalam 
beberapa hal. Karakteristik ini dapat dilihat dari segi usia, tingkat 
pendidikan dan jenis kelamin. Usia informan semuanya di atas usia 40 
(empat puluh) tahunan, tingkat pendidikan sekolah dasar dan semuanya 
perempuan; Kedua, jenis usaha yang dilakukan sehart-hart oleh wanita 
rawan sosial ekonomi (WRSE) yang ada di Desa Legok Kaler cukup 
beragam, di antaranya pedagang makanan kecil seperti nasi uduk, tutug 
198 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Pertama: Gambaran Lokasi Penelitian 
Desa Legok Kaler terletak 1 O KM arah utara dari ibu kota Sumedang. 
Apabila menggunakan kendaraan bermotor dapat ditempuh selama Yz 
jam. Pemerintahan Legok Kaler terdiri dari 8 RW dan 26 RT. Desa 
tersebut dihuni oleh 4.384 dan 1.406 KK. Apabila dirinci dari segi mata 
pencahariannya, yang menonjol adalah pedagang sebanyak 26%, buruh 
tani 26%, dan petani 19%. Jumlah keluarga miskin di desa Legok Kaler 
berjumlah 326 KK dengan WRSE sebanyak 38 KK dan semua penerima 
BLT. 

Program 
Top Down 

l 
I WRSE I I WRSE I 

• Akses sumber I WRSE I Berdaya, memiliki 
terbatas kekuatan secara: 

• Korban Tindak - • Powerless . - • Personal . • Pelengkap kekerasan • Interpersonal 
• Beban Ganda Program • Politik ·~ .. 

' 1 
Bottom Up ToP 

Change from Below ~ Distribution of Power 

Diagram 2: Kerangka Pikir Penelitian 
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Kedua: Permasalahan yang dihadapi WRSE 
lnforman dalam melakukan usahanya tidak terlepas dart permasalahan. 
Permasalahan yang sering dialami mereka: Pertama, persaingan usaha; 
selama melakukan usaha, mereka tidak lepas dengan pelanggannya yang 
berada di lingkungan tempat tinggal atau tempat usaha mereka, semula 
pelanggan banyak membeli hasil produksinya. Namun dirasakan berkurang, 
karena semakin banyak pedagang baru bermunculan, otomatis hal tersebut 
merupakan persaingan dalam usahanya; Kedua, kurang disiplinnya 
perputaran dana. Di antara pelanggan yang biasa berbelanja terkadang 
lebih banyak yang menghutang. Dari para pengutang itu di antaranya ada 
yang sulit bayar dan bahkan tidak mau bayar; Ketiga, pemilihan jenis usaha 
yang cepat busuk. Barang hasil produksi yang sekaligus mereka pasarkan 
kebanyakan bahan bakunya berasal dari lingkungan mereka sendiri. 
Produksi mereka seperti nasi uduk, tutug oncom dan bongkah. Apabila tidak 
habis dalam satu kali jualan, makanan tersebut tidak bisa dipasarkan lagi 
pada hari berikutnya; Keempat, daya beli masyarakat rendah. Terpuruknya 
perekonomian negara yang masih berlanjut, imbasnya cukup dirasakan oleh 
para pelaku usaha kecil; Kelima, terbatasnya modal. Untuk mendapatkan 
modal mereka meminjam dulu kepada keluarga terdekat berupa uang, atau 
kepada pedagang yang ada di pasar; Keenam, kurangnya kesempatan usaha. 
Tempat usaha mereka di antaranya dilakukan di sekitar sekolah. Pada saat 
anak-anak sekolah usahanya tidak mengalami masalah, sebaliknya pada saat 
libur sekolah atau ada kegiatan mendadak sehingga kegiatan belajar 
mengajar diliburkan, barang dagangannya tidak laku; dan ketujuh, 
terbatasnya jaringan kelembagaan permodalan. Pemilikan modal WRSE 
masih sangat terbatas. Namun untuk mengembangkan usaha dengan 
menambah modal usaha yang didapatkan dari lembaga keuangan pun 
terbatas. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengaksesnya. 

oncom, soto ayam, indomie rebus, bongkah (nasi bungkus yang dikukus 
sejenis ketupat). Jenis usaha yang mereka lakukan menurut pengakuan 
mereka tidak terlalu banyak membutuhkan modal besar, hanya dengan dua 
ratus hingga Lima ratus ribu rupiah mereka sudah bisa melakukan usaha· 

' dan ketiga, kegiatan usaha yang mereka lakukan ini telah berlangsung lama. 
Di antaranya ada yang telah lebih dari 15 tahun. Usaha yang dilakukan juga 
merupakan kegiatan usaha pokok. Usaha WRSE ini atas ijin dan 
sepengetahuan suaminya. 
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Keempat: Proses Penerapan ToP, adalah sebagai berikut: (a) Perumusan 
Nama Program, beberapa hat yang didiskusikan dengan menggunakan 
ToP dalam perumusan nama program. Program ini disusun berdasarkan 
permasalahan yang mereka hadapi. Masalah yang terindetifikasi melalui 
FGD sebelumnya meliputi: Terbatasnya modal usaha, banyaknya 
persaingan, barang dagangan banyak diutang, daya beli masyarakat 
menurun karena banyak pedagang, banyak dagangan tidak tahan lama, 
belum ada keuangan formal yang dapat dijangkau. Program yang 
disepakati adalah: pembentukan Koperasi Usaha Mikro. Koperasi tersebut 
kemudian diberi nama: Koperasi Usaha Mikro Al-Hasanah; (b) Tujuan 
program, yang dikemukakan oleh peserta pada awalnya cukup beragam. 
Kemudian tersusun tiga tujuan yang disepakati bersama, yaitu: (1} 
Mensejahterakan anggota; (2) Meningkatkan kegotongroyongan; dan (3) 
Menghindari jeratan rentenir; (c) Sasaran, yang akan dijangkau melalui 
program koperasi usaha mikro adalah wanita yang melakukan usaha 
sebagai pedagang kecil yang ada di lingkungan Desa Legok Kaler, 
Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang; (d) Rincian kegiatan: kegiatan 
yang mereka lakukan selama melaksanakan program meliputi (1) 
Menghimpun modal awal; (2) Membentuk kepengurusan; (3) Mendata 
anggota; (4) Merumuskan aturan simpan pinjam; (e) Pembentukan Tim 
Kerja Masyarakat (TKM); adapun susunan kepengurusannya adalah: 
Ketua, lbu Cucu; Wakil Ketua lbu Hj. Nurlela; Bendahara lbu Nunung; 
Wakil Bendahara lbu Omah; petugas lapangan lbu Ade dan ibu Yam; (f) 
lndikator Keberhasilan (1) Seksi Penghimpun Dana pelaksananya adalah 
lbu Nunung dan lbu Onah. Kegiatan yang dilaksanakan adalah 
menetapkan besarnya simpanan pokok sebesar Rp.10.000, simpanan 

Ketiga: Potensi/Sumber Daya yang Dimitiki WRSE 
WRSE memiliki potensi/sumber daya sebagai berikut: Pertama, semangat 
atau kemauan yang tinggi; Kedua, kerjasama; mereka selalu bekerja 
sama dengan pedagang dan pengusaha lain yang lebih besar modal 
usahanya; Ketiga, kepercayaan; di antara WRSE dalam melakukan 
usahanya saling memberikan kepercayaan terutama pada saat WRSE 
kekurangan modal usaha: Keempat, bahan baku mudah didapat dan ada 
di sekitarnya; Kelima, pengalaman usaha; Setiap WRSE sudah lama 
menggeluti bidang usaha skala kecil. 
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Penyampaian hasil ToP berkaitan dengan hal sebagai berikut: Pertama 
pembentukan koperasi dengan nama Koperasi Usaha Mikro Al-Hasanah; 
Kedua, kepengurusan, yang susunan kepengurusannya: Ketua, lbu Cucu; 
Wakil Ketua, lbu Hj. Nurlela; Bendahara, lbu Nunung; Wakil Bendahara, 

Peserta diskusi seluruhnya merupakan wanita yang melakukan usaha. 
Mereka semua termasuk kategori WRSE. Peserta diskusi yang hadir 
sebanyak 24 orang, dari undangan 20 orang. Waktu yang diperlukan 
selama berjalannya diskusi 2 (dua) jam. Peserta diskusi merasa senang 
dan merasa tidak keberatan waktu dan berbagai informasinya 
dikemukakan. 

Kelima: Pelaksanaan Program Pemberdayaan WRSE 
Mereka menamakan kelompok tersebut kelompok yasinan keliling, 
karena pelaksanaan pengajiannya dilakukan di setiap anggota secara 
berkeliling dari satu rumah ke rumah anggota lain. Dari hasil diskusi, 
mereka menamakan kembali kelompok tersebutyang sekaligus dijadikan 
kelompok usaha bersama dengan nama kelompok Al-Hasanah. Berawal 
dari kelompok inilah kemudian mereka membentuk kelompok Kamboja, 
Mawar dan Kenanga sebagai wadah pelaksanaan program pemberdayaan. 

wajib Rp.5.000,-. (2) Seksi Pendataan Anggota pelaksananya lbu Yelis. 
Kegiatannya mendata anggota, waktu pelaksanaannya bulan Juni 2006. 
Seksi pendata ini, diharapkan mampu menghimpun data yang terkait 
dengan karakteristik atau ketentuan yang telah disepakati anggota yang 
tergabung dalam kelompok simpan pinjam Al-hasanah. (3) Seksi perumus 
aturan simpan pinjam, pelaksananya lbu Neni. Kegiatannya merumuskan 
aturan pengembalian simpan pinjam, infaq dan simpanan serta saksi bagi 
anggota yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan; dan (g) 
Pembentukan Komitmen, peserta begitu antusias menyampaikan 
jan~inya yang dibubuhi tandatangan peserta bersangkutan. Berikut janji 
hati peserta yang mereka tut is sendiri: (1) lngin menjadi pengurus yang 

jujur dan benar; (2) lngin usaha ini bekerja sama sampai berhasil, (3) 
Bertanggungjawab atas kepercayaan orang lain; (4) Menjadi anggota 
yang jujur; (5) Menjadi anggota yang baik; (6) Melaksanakan tugas 
sebaik-sebaiknya; (7) Menjadi anggota yang bertanggung jawab; (8)1ngin 
menjadi pengurus yang baik dan benar 
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Ketujuh: Faktor yang berpengaruh terhada p pelaksanaan program 
Faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program di antaranya 
adalah kedisiplinan anggota kelompok dalam mengikuti aturan program 
yang telah disepakati bersama, melaksanakan komitmen yang telah 

Keenam: Perubahan Keberdayaan WRSE 
Perubahan keberdayaan WRSE dapat dilihat dari aspek kekuatan 
personal, kekuatan interpersonal dan kekuatan politik. Kekuatan 
personal WRSE mampu menyadari masalah, mampu mengatasi masalah. 
Kekuatan interpersonalnya WRSE mampu memiliki teman, mudah 
bergaul, mampu mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu. Kekuatan 
politiknya WRSE mampu selalu hadir dalam pertemuan. Aktif dalam 
menyampaikan ide dalam pertemuan dan masuk organisasi di luar 
kelompok WRSE. 

Aturan simpan pinjam, besarnya pinjaman: Pertama, disesuaikan dengan 
besarnya pinjaman. Pinjaman awal yang diambil dari modal awal 
kelompok diatur oleh ketua kelompok bersama pengurus LKM/Koperasi, 
dengan kemampuan yang dibuktikan melalui hasil verifikasi tim LKM 
bersama ketua kelompok; Kedua, lama pinjaman: 3 bulan; dan ketiga, 
cara mengajukan pinjaman. Anggota mengajukan ke ketua kelompok 
rnasing-rnastng, hasil rekapitulasi ketua kelompok, kemudian diajukan ke 
ketua koperasi Usaha Mikro Al·Hasanah untuk mendapatkan dana 
tambahan modal usaha. Cara pengembaliannya: Pertama, anggota 
membayar ke ketua kelompok masing-masing dengan cara mengangsur 
setiap bulan; Kedua, komponen yang harus dibayarkan adalah pokok 
pinjaman, simpanan wajib, infaq dan simpanan sukarela; Ketiga, ketua 
kelompok membayarkan kembali ke ketua koperasi pada hari dan tanggal 
yang sama: dan keempat, batas pengembalian sesuai dengan tanggal 
peminjaman. Jasa peminjaman sebesar 2% tetap, dari total pinjaman 
dan sanksi bagi kelompok yang terlambat memenuhi kewajibannya 
selama periode berjalan, tidak mendapatkan dana pinjaman lanjutan 
hingga kewajiban sebelumnya diselesaikan. 

lbu Omah; petugas lapangan, lbu Ade dan ibu Yam; Ketiga, simpanan 
pokok Rp.10.000; Keempat, simpanan wajib Rp.5000/bulan; Kelima, 
simpanan sukarela, besarnya sesuai kebutuhan dan bisa diambil setiap saat. 
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Saran 
Dari hasil penelitian kami menyarankan beberapa hal bagi pemerintah 
daerah, pemerhati masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat yang 
tergabung dalam kelompok sosial: (a) Bagi Departemen Sosial dan 
Pemerintah Daerah, wanita rawan sosial ekonomi perlu untuk 
mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan keberlangsungan 
kehidupannya. Walaupun mereka selalu dihimpit berbagai kesulitan 
ekonomi dan sosial, tetapi sebagai mahluk sosial mereka telah bergabung 
dengan kelompoknya, tetapi kesulitan hidup berkelompokpun dialami 

Penerapan ToP dalam pemberdayaan WRSE ini ternyata memberikan 
nuansa baru bagi mereka sebagai anggota kelompok. Penerapan ToP 
dijadikan sarana yang dapat memberikan kesempatan bagi siapa pun 
dalam kelompoknya untuk bisa memberikan kontirbusi pemikiran dalam 
membentuk kekuatan personal, kekuatan interpersonal dan kekuatan 
politik, merasa memiliki gagasan yang selama ini belum atau kurang 
dimunculkan. Kekuatan personal menjadi terbangun pada saat kekuatan 
dari dalam dirinya menjadi bermanfaat bagi orang lain dalam 
membangun kekuatan interpersonal. Bahkan, kesadaran tersebut 
menjadi pendorong munculnya kekuatan politik bagi kelompok dalam 
menentukan program.yang dapat memberikan pelayanan bagi 
keberlangsungan kehidupan kelompok. 

SIMPULAN 
Dalam kesehariannya WRSE di samping menjalankan usahanya juga 
aktif dalam kelompok pengajian, mereka hanya ingin mendapatkan 
pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Mereka tidak terlalu memikirkan 
berbagai kekuatan yang perlu dimiliki dan yang dikontribusikan bagi 
kelompoknya. Bahkan, dalam beberapa dan berbagai hal yang terkait 
dengan pelaksanaan pengambilan keputusan kelompok, mereka jarang 
sekali tidak pernah memberikan kontribusi. Setiap ada keputusan 
kelompok, mereka hanya mengandalkan tokoh atau pimpinan mereka 
yang selama ini dianggap pintar bicara. 

disepakati bersama dalam kegiatan yang diencanakan bersarna, 
kemampuan untuk melakukan pengembangan jaringan dengan berbagai 
sistem sumber yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program. 
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mereka, sehingga kepemilikan kelompok hanya diakui oleh beberapa 
o~ang. Untuk itu, seyogyanya dalam memberdayakan WRSE dapat 
dilakukan dengan pendekatan partisipatif di antaranya melalui 
penerapan ToP; (b) Bagi Pemerhati masalah Kesejahteraan Sosial: 
Permasalahan kesejahteraan sosial khususnya WRSE, tidak menutu~ 
kemungkinan bagi mereka akan lebih terpuruk lagi dalam menjalani 
kehidupannya. Untuk itu sudah seharusnya mereka pun tetap mampu 
menjalaninya di tengah-tengah kehidupan masyarakat lainnya, tidak 
perlu mereka menjadi bagian yang terpisahkan bahkan terpinggirkan. 
Langkah pemberdayaan partisipatif di antaranya melalui penerapan ToP 
menjadi sangat penting, sehingga setiap warga masyarakat yang 
termasuk dalam kriteria tersebut akan mampu bertahan hidup. 
Kemunculan satu permasalahan kesejahteraan sosial tidak hanya satu 
penyebab tetapi banyak sekali penyebab faktor lainnya, sehingga 
pengungkapan kebutuhan dengan merasa sama dalam memberikan 
kontribusi pemikiran dalam kelompoknya menjadi bagian penting bagi 
seseorang yang termasuk kategori WRSE untuk melakukannya; dan (c) 
Bagi Masyarakat, kelompok yang ada di masyarakat, menjadi modal 
utama dalam menidaklanjuti kebutuhan yang dimunculkan sebagai 
insiatif lokal. Kelompok warga masyarakat menjadi penting sebagai 
sarana lokal yang membawa mereka bersama anggota lainnya dalam 
memenuhi berbagai kebutuhan. Untuk itu, bagi setiap kelompok 
masyarakat yang telah terbentuk hendaknya sating berkontribusi, 
sehingga tercipta jaringan sosial di antara sistem sumber yang 
dibutuhkan secara partisipatif. Dari hasil penelitian ini, penerapan ToP 
beberapa kelompok yang berasal dari lingkungan lokal mampu sating 
bekerja sama, tidak hanya sebatas mewujudkan kekuatan personal, 
interpersonal, tetapi juga kekuatan politik dalam memenuhi dan 
mengembangkan pelayanan bagi setiap anggota kelompok WRSE. 
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