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Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan implementasi pernberdayaan perempuan di wilayah 
Malang; merancang dan mengkonstruksi bisnis untuk ibu yang menginginkan kewirahausahaan rurnahan; 
melakukan asesmen terhadap kemungkinan model pendampingan dan konsultasi bisnis melalui 
serangkaian uji coba yang melibatkan pengguna (ibu rumah tangga) dan ahli/spesialis. Penelitian ini 
menggunakan prosedur penelitian dan pengembangan yang mengkombinasikan pendekatan kualitatif 
dan kuantitatif. Uji model menggunakan penelitian tindakan. Berdasar hasH validasi ahli/spesialis dan uji 
coba lapangan dapat disimpu1kan: komponen model pendampingan dan konsultasi bisnis yang digunakan 
sebagai model bermakna untuk asistensi dan konsultasi bagi pemberdayaan komunitas, khususnya 
untuk ibu rumah tangga yang menginginkan menjadi wirausaha independen. 

Kata kunci: wirausaha barn, pendampingan, pemberdayaan perempuan 

Abstract: The aim of this research were: describing the implementation of theem powerment of women in Malang 
region; designing and constructing Model guidelines advisory and consulting business form others who want to home 
entrepreneurship; assess the feasibility of models of mentoring and business consultation through aseries of trials, 
involving the user (house wife> and experts/specialists. This research used research and development procedure combin
ing qualitative and qualitative approaches. Test of the model used actionresearch. Based on theresults ofexperts/ 
specialists validation and field trials of the model it can be concluded that: component model mentoring and consulta
tion business which has been developed for useas a model worthy of assistance and consultation to community 
empowerment, especially house wife who wants to become independent entrepreneurs. 

Key words: new entrepreneur, mentoring, women empowerment 

Keberdayaan perempuan di bidang ekonomi adalah terrnarginalkan, terutama di bidang ekonomi. Kuali
salah satu indikator meningkatnya kesejahteraan. tas penduduk perempuan yang kurang menggem
!&It: ~rempuan menjadi kaum terdidik, mempu birakan merupakan akibat dari pendekatan pemba
nyaillak-hak kepemilikan, dan bebas untuk bekerja ngunan yang belum mengindahkan kesetaraan dan 
eli luarrumah serta mempunyai pendapatan man keadilan gender. Ini semua berawal dari diskrimi
din. inilah tanda kesejahteraan rumah tangga me nasi terhadap perempuan yang menyebabkan mere
ningi<at. Lebih dari seabad lalu telah dikemukakan ka tidak memiliki akses, kesempatan, dan kontrol 
kartini, bahwa tiap perempuan mesti memiliki atas pembangunan, serta tidak memperoleh man
kemandirian secara ekonomi, agar dirinya memiliki faat dari pembangunan yang adil dan setara dengan 
kuasa<ian posisi dalam hubungan domestik, keluar laki-Iaki. Hal ini tentunya akan menyebabkan dam
ga. dan lingkungan sosial. pak dan akibat, baik bagi perempuan itu sendiri 

Mengapa penguatan dan optimalisasi perem maupun bagi lingkungan keluarga dan sekitamya. 
poan secara berkesinambungan dalam kehidupan Kemiskinan ekonomi perempuan menjadi salah satu 
ekonomi merupakan hal yang sangat penting? Kita akar utama terjadinya kekerasan. 
bisa melihat fakta dan data bahwa perempuan Pemberdayaan ekonomi perempuan merupa
sapgat sering menjadi pihak yang lemah, kalah, dan kan usaha yang membutuhkan interaksi yang 

1 

mailto:adwiasti@urn,ac.id


/ 
~ 

,/
 

JURNAL STUDI SOSIAL, Th. 5, No.1, Mei 2013, 1-6 

sederajat dan saling menguntungkan sesuai fungsi 
dan potensinya.masing-masing dad aktor-aktor 
pemberdayan dan perempuan yang diberdayakan. 
Pemerint~.Kota Malang melaksanakan program 
Pemberd~yaan:Perempuan dan Perlindungan Anak 
melaluj P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pember
dayaan Perempuan dan Anak). P2TP2A merupakan 
se)niah lembaga pemerintah berbasis masyarakat 

"yang bersentuhan langsung dengan perempuaIJ. dan 
anak, yang memiliki kewajiban moral untuk turot 
serta memerangi dan menanggulangi faktor-faktor 
penyebab terjadinya kekerasan terhadap perem
puan dan anak. 

Salah satu yang menjadi perhatian selain 
memberikan perlindungan kepada pereinpuan dari 
perilaku yang mengarah pada kekerasan, juga 
menciptakan kemandirian bagi perempuan dengan 
melakukan program pemberdayaan ekonomi 
perempuan.Pelaksanaan program pemberdayaan 
ekonomi bagi perempuan merupakan bentuk kepe
dulian dari pemerintah dalam memberdayakan 
perempuan di bidang ekonomi, program ini ber
upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi 

Fase 4: Uii roba 
Prototipa Model 
Perdampingan & 
Konsultasi Bisnis 
Skala Kedl 

perempuan dengan memberikan pelatihan menja
hit, merias penganten, memasak, dan lain sebagai
nya. Narnun pelaksanaan program pemberdayaan 
ekonomi bagi perempuan dengan berbagai macarn 
keterampilan tersebut sarnpai saat ini masih belum 
ada tindak lanjut berupa kegiatan pendampingan, 
dan bimbingan tentang tata cara berwirausaha. Ini 
berarti pemberian bekal berbagai macam keteram
pilan masih belum dapat dimanfaatkan untuk 
pengembangan usaha ekonomi produktif bagi 
perempuan peserta pelatihan. 

METODE 

Penelitian ini menerapkan pendekatan Peneli
tian Pengembangan (Research Development), dalam 
pengembangan desain model yang digunakan 
Design-Based Research (Design-Based Research Collective, 
2003). Sedangkan aplikasi aplikasi Design-Based 
Reseach dalam pengembangan, peneliti mengadap
tasi dari Model 6-Fase yang dikembangkan Peffer 
dkk. (Wiljaksono, 2011). Secara ringkas prosedur 
pengembangan model pendarnpingan dan konsul
tasi Bisnis dapat disajikan pada Gambar 1. 

~
 
Fase 5: Evaluasi 
terhadap kelayakan 
Model Pemakai & TIm 
Ahli dengan 
Kuesioner 

, 
Fase 6: 

. Memgkomunikasikan 
Hasil Uii coba 
Protptipa Model 
Dengan Dokumentasi 

Gambar 1. Model6-Fase Pengembangan Model Pendampingan & Konsultasi Bisnis 
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Rekrutmen 100 
:Rwnah Tangga 
Mantan Peserta 
Pelatihan 
I<eterampilan yang 
ingin rrembuka 
Usaha Produktif 

dari pengurus HWPRI Kota Malang berjumlah 2 
orang. Instrumen pengumpulan data: kuesioner 
untuk tiap individu responden subyek uji coba dan 
untuk Tim Ahli untuk validasi produk; Focus Group 
Discusion (FGD) dengan protokol danJocus statement 
respcm untuk mengumpulkan data perumusan masa
labdan altematif solusinya. Teknik analisis data yang 
digunakan untuk mengolah data dalam penelitian 
ini adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif 
(Moleong, 2001). 

Koadisi Pelaksanaan Program Pemberdayaan 
l'elempuan di Kota Malang 

Bedasarkan hasH survei di Dinas Badan Keluar
'Berencana dan tentang pelaksanaan program 

Anile Dwiastuti, Upaya Menciptakan Wirausaha Baru dan Kalangan lbu-lbu 

Desain uji coba produk ada beberapa kegiatan, 
diantaranya uji coba tentang keterpahaman subjek 
uji oobaterhadap prosedur dan penjelasan yang ada 
ilalamPanduan Model Pendampingan dan Konsultasi 
Bisnis. Vji kelayakan produk dilakukan peneliti 
dengan mendapat masukan tenaga ahli, diantara
nya, tim ahli pemberdayaan perempuan dan tim 
ahli kewirausahaan. Subyek uji coba adalah ibu 
nunah tangga yang pemah mengikuti pelatihan 
keterampilan produk herbal dan berminat menjadi 
wirausaha, berasal dari Kader PKK dari masing
masing kecamatan 1 orang dan 6 orang anggota 
HWPRI Kota Malang sehingga keseluruhan berjum
lab 11 orang. Pendamping dan konsultan berasal 

Diklat 
Kewirausahaan 

Studi Banding 
ke Wirausaha 
Sukses 

Pemberdayaan Perempuan menunjukkan hasil 
sebagai berikut: Pertama, pada tahun 2009/2010 
program Diklat keterampilan catering, merias 
pengantin, budidaya jamur tiram dan pada awal 
tahun 2011 pelatihan produk herbal, namun ke
giatan masih belum ada tidak lanjut untuk pendam
pingan bagi peserta yang ingin membuka usaha 
produktif dengan kendala keterbatasan dana dan 
sumber daya manusia yang ada di BKBPM.Kedua, 
sebagian besar peserta pelatihan berasal dari 
organisasi Himpunan Wanita Pekerja Rumahan 
Indonesia (HWPRI) Malang. Mereka sebagai pekerja 
rumahan (putting out system) berharap dengan 
pelatihan keterampilan yang diikuti dapat merubah 
cara memperoleh tambahan pendapat keluarga 
dengan jalan berwirausaha mandiri. Ketiga, mitra 
Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI) 
Malang sebagai 15M yang sebagian besar program 
kerjanya melindungi PerempuanPekerja Rumahan, 
dalam upaya kegiatan pendampingan anggota 
HWPRI yang mengikuti Diklat Keterampilan ter
kendala bantuan dana dari Kementrian Pemberda
yaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik 
Indonesia. 

Desain Kerangka Konseptual Model Pendamping
an dan Konsultasi Bisnis 

Secara ringkas alur model pendarnpingan dan 
konsultasi bisnis untuk ibu rumah tangga yang ingin 
menjadi Wirausaha dapat dideskripsikan pada 
Gambar 2. 

Pendampingan dan 
Konsultasi : 
- Pmyusunan 

Rencana Usaha 
- Perolehan Modal 
- Stmtegi Pemasaran 
- Pengelolaan 
Keuangan 

Wimusaha Barn dari 
Kalangan Ibu Rumah 
Tangga 

Gambar 2. Alur Model Pendampingan dan Konsultasi Bisnis 
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Pelaksanaan diklat kewirausahaan: Pertama, 
seeara keseluruhan proses diklat KWU berIangsung 
dengan lanear. Metode pembelajaran yang dipakai 
adalah metode andragogi, Melalui evaluasi kuesio
ner, peserta seeara umum menyatakan bahwa mate
ri dapat menambah wawasan bagL mereka untuk 
membuka usaha (berwirausaha). Kedua, Seeara kese
luruhan pemateri yang ada pada kegiatan Diklat 
KWU memiliki kompetensi, teknik presentasi dan 
komunikasi, serta sikap dan perilaku yang baik 
dengan tingkat kehadiran 100%. Seluruh peserta 
dalam mengikuti diklat ini dengan tekun dan tingkat 
kehadiran 100% baik hari pertama maupun hari 
kedua. 

Pelaksanaan Studi Banding ke lokasi wirausaha 
sukses, Setelah mengikuti diklat kewirausahaan 
subjek uji eoba melaksanakan studi banding ke 
lokasi usaha wirausa!:a sukses. Tujuan dari kegiatan 
studi banding ini adalah untuk memotivasi subyek 
uji eoba untuk segera memulai membuka usaha. 
Mengingat subyek uji coba yang didampingi jenis 
usaha yang diminati produk herbat maka lokasi 
yang dikunjungi atau dipilih adalah Wirausaha 
Sukses Usaha Jamu (Tanaman Obat) JlDayang 
SumbiJl di Desa Sambilawang Keeamatan Dlanggu 
Mojokerto Jawa Timur. 

HasH Implementasi Model Pendampingan dan 
Konsultasi Bisnis 

Perlama, hasil monitoring dan evaluasi pendam
pingan dan konsultasi penyusunan reneana usaha 
menunjukan hasil: sebanyak 1 orang peserta (9%) 
sudah dapat menyusun reneana usaha dengan baik; 
6 orang peserta (55%) sudah dapat menyusun 
reneana usaha dengan sedikit hasH yang perlu dibe
tulkan, 4 orang peserta (36%) sudah dapat menyu
sun reneana usaha dengan banyak hasil yang perlu 
dibetulkan. Kedua, hasil monitoring dan evaluasi 
pendampingan dan konsultasi perolehan modal 
usaha menunjukkan: sebanyak 3 orang peserta 
(27%) reneana memulai usaha dengan modal sendiri; 
6 orang peserta (55%) reneana memulai usaha 
dengan modal sendiri dan sebagian keeil dari pin
jaman; 2 orang peserta (18%) reneana memulai 
usaha dengan modal sendiri dan sebagian besar dari 
pinjaman. Ketiga, hasil monitoring dan evaluasi pen
dampingan dan konsultasi praktek pemasaran 
menunjukan hasil: sebanyak 3 orang peserta (27%) 
sudah dapat memasarkan produk usahanya dengan 
baik, 3 orang peserta (27%) sudah dapat mema
sarkan produk usahanya -dengan sedikit hasil yang 

perlu dibetulkan, 5 orang peserta (46%) sudah dapat 
memasarkan produk usahanya dengan banyak hasil 
yang perlu dibetulkan.Keempat, hasil monitoring dan 
evaluasi Pendampingan dan Konsultasi Praktek 
Pembukuan menunjukan hasil: sebanyak 2 orang 
peserta (18%) sudah dapat membuat pembukuan 
keuangan usahanya dengan sedikit hasH yang perlu 
dibetulkan, 6 orang peserta (55%) sudah dapat 
membuat pembukuan keuangan usahanya dengan 
banyak yangperlu dibetulkan, 3 orangpeserta (27%) 
belum dapat membuat pembukuan keuangan 
usahanya. 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data tanggapan Tim 
Ahli/Pakar menunjukkan, bahwa prototipe kom
ponen model pendampingan dan konsultasi bisnis 
yang telah dikernbangkan oleh peneliti tidak ditemu
kan kesalahan yang prinsip dan mendasar. Hal ini 
menunjukan bahwa hasil pengembangan paket 
pembelajaran layak untuk ditindak lanjuti dengan 
uji eoba di lapangan. 

Dengan pengembangan model pendampingan 
dan konsultasi bisnis diharapkan dapat membantu 
masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang ingin 
menjadi wirausaha sesuai dengan keterampilan 
yang mereka miliki pasea mengikuti kegiatan. Pelak
sanaan pengembangan model perlu dilaksanakan 
evaluasi. Tujuan evaluasi kegiatan penelitian dan 
pengembangan model adalah untuk mengetahui 
sejauh mana Kegiatan Pengembangan Model Pen
dampingan dan Konsultasi Bisnis sesuai dengan 
prosedur operasional standar yang telah ditetapkan, 
sejauh mana instansi terkait menjalankan perannya 
dalam pelaksanaan program ini dan untuk menge
tahui dampak program ini terhadap pemberdayaan 
masyarakat khususnya ibu rumah tangga yang 
menjadi peserta. Seeara khusus evaluasi ini ingin 
mendapatkan informasi tentang proses penetapaa 
peserta, pelaksanaan kegiatan, dan permasalahafi/ 
kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan 
kegiatan. 

Proses Penetapan Peserta 

Proses penetapan peserta dilakukan pene . 
dengan eara observasi lapangan dengan diban 
oleh informan pengurus HWPRI dan pengurus P 
dari 5 keeamatan diwilayah Kota dan penjar' 
minat dengan eara memberikan kuesioner kep 
ealon subjek uji eoba (peserta). Sesuai dengan 
syaratan yang telah ditentukan dalam uji e 
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-DtilJe model skala kecil, subjek uji coba adalah: 
puan yang telah memperoleh pelatihan 

!II!Iampilan yang dikoordinir oleh Dinas BKBPM 
Malang dengan kerjilsama dengan Badan 

Kerja (BLK) Singosari, berminat membuka 
produktif (menjadi wirausaha) sesuai dengan 

;w.lerampilan yang mereka miliki. Hasil rekrutmen 
- diperoleh subjek uji coba (peserta) 5 orang dari 

PKK dan 6 orang berasal dari anggota HWPRI, 
"an,~ berjumlah seluruhnya 11 orang. 

Berdasarkan kondisi awal dua kelompok subjek 
- mba ini sudah menunjukan latar belakang status 

J....erjc·-.m mereka. Data awal dari isian status peker
dalam kuesioner menujukkan bahwa: 5 orang 

PKK dengan status ibu rumah tangga (tidak 
'a) dan 6 orang anggota HWPRI dengan status 

'.rastta. Status pekerjaan "swasta" yang dimaksud
di sini adalah mereka bekerja membantu men

. tambahan pendapatan keluarga yang mereka 
r:laIl!ri:1'lkan apabila ada pekerjaan yang datang dan 
hllib~'J<an di rumah. Oleh karena itu mereka memi

. organisasi sosial yang diJ<enal dengan Himpunan 
Wanita Pekerja Rumahan. Pada saat penentuan 
c:alonsubjek uji coba (peserta) peminat dari anggota 
HWPRI jauh lebih banyak dari yang ditentukan. Ini 
menunjukkan bahwa dari kelompok ini banyak 
yang berminat untuk membuka usaha (menjadi 
wirausaha). Mengingat keterbatasan dana dan wak
tu. maka jumlah yang diambil 5 orang ditambah 1 
orang yang memiliki status ganda, yaitu sebagai ka
der PKK juga anggota HWPRI. Berdasarkan kondisi 
yang ada seperti tersebut di atas, maka dapat disim
pulkan bahwa proses penetapan peserta telah 
bekerja sesuai dengan perencanaan. 

Pelaksanaan Vji Coba Model 

Pelaksanaan kegiatan uji coba model berlang
sung mulai bulan Juli 2011 sampai dengan bulan 
Oktober 2011 setiap hari Sabtu dan Minggu yang 
berlokasi di kantor sekretariat HWPRI Jalan Sumpil 
Gg ill a No.2 Malang. Dalam rangka membuat lapo
.ran analisis hasil evaluasi pengembangan prototipe 
Model Pendampingan, tim pengembang melakukan 
FGD pada tanggal 4 November 2011 di kantor 
sekretariat HWPRI yang dihadiri ketua TPP dan 
anggota TPP, anggota TPM, pendampmg dan wakil 
peserta. Adapun focus statement respon antara lain 
sebagai berikut: (1) penyelenggaraan diklat kewira
usahaan seluruh komponen telah bekerja sesuai 
dengan perencanaan, dengan tingkat kehadiran 
peserta dan pemateri 100% selama 2 hari; dan (2) 

pelaksanaan kegiatan studi banding peserta ke peru
sahaan jamu/herbal "Dayang Sumbi" desa Sambi
lawang Kec. Dlanggu Mojokerto berjalan lancar 
sesuai dengan rencana, peserta sangat antusias 
mengiJ<uti sajian pemilik sebagai sosok wirausaha 
sukses. Acara dilanjutkan dengan mengelilingi lahan 
tanaman herbal (tanaman obat) beserta rumah pro
duksi sehingga upaya menumbuhJ<anmotiasi para 
peserta diharapkan dapat tercapai; pelaksanaan 
pendampingan dan konsultasi peserta dilaksanakan 
di Sekretariat HWPRI, setiap Sabtu dan Minggu 
mulai pukul 09.00-12.00 WIB pada bulan Agustus 
2011 sampai dengan Oktober 2011 berjalan lancar 
dan sesuai dengan rencana. 

Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Vji Coba 
Model 

Kendala-kendala yang dialami pada saat pelak
sanaan kegiatan uji coba model antara lain: (1) sikap 
tertutup dan tihgkat eduJ<abilitas rendah dan mudah 
menyerah ketika mengalami kesulitan; (2) keter
batasan kemampuan akademis pendamping pelak
sana di lapangan; dan (3) rendahnya sinergitas ke
mitraan antara pendamping pelaksana di lapangan 
dengan peserta dalam jadwal dan substansi pro
gram yang telah ditentukan. 

KESIMPVLAN DAN SARAN 

Komponen model pendampingan dan konsultasi 
bisnis yang telah dikembangkan layak untuk 
digunakan sebagai model pendampingan dan kon
sultasi untuk pemberdayaan masyarakat, khusus
nya ibu rumah tangga yang ingin menjadi wira
usaha mandiri. Saran berdasarkan hasil penelitian 
adalah sebagai berikut: Pertama, dengan pengem
bangan produJ< berupa model ini diharapkan dapat 
membantu upaya pemberdayaan ekonon'li perem
puan, khususnya di wilayah Kota Malang. Partisi
pasi pemerintah melalui Dinas BKBPM dalam mem
bantu sosialisasi model ini ke kelompok sasaran 
yang lebih luas sangat diperluJ<an. Kedua, sebagai 
lanjutan pengembangan produk ini adalah uji coba 
skala lebih luas dengan jenis usaha yang lebih bera
gam, sehingga dapat diketahui tingkat kelayakan 
produk pengembangan model untuk skala besar. 
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