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RINGKASAN

Penelitian ini merupakan bagian dari proyek Penelitian Sektor Noo Pertanian Pedesaao
eli Jawa Barat sebagai basil kerjasama ISS-Belanda, PPLH-ITB dan PSP-IPB deogan

penyandaog dana utamaoya Pemeriotah Belanda. sedaogkan pusat perbatian peoelitian
ini bertisar pada program kredit kecil yang dilakukan oleh lembaga-Iembaga tertentu

termalllJk yang djlaJmkao oleb Departemeo Periodustriao deogan Program Pembinaao
Peranao Wanita Iodustri Kecil (P2WIK) yang juga dibantu dari segi daoanya oleb
UNDP. Lokasi peoelitian itu seodiri tersebar eli 3 kabupateo yaitu Kabupateo DT

n

Banduog, Kabupateo DT II Sumedaog serta Kabupaten DT II Bekasi. Di Kabupateo
Bebsi perbatiao dipusatkan pada kelompok Usaha Bersama (KUB) Sari Indah yang
berada eli desa Lambang Sari -Tambun dengan usaba yang dilakukan anggota KUB

membordir. Di Kabupateo DT II Banduog perbatian diarahkan pada KUB Melati yang
berlokasi eli Soreang deogan bidang garapan konveksi. Dan eli Kabupateo DT

n

SulQl'Alaog lokasi peoelitiaodi KUBSitu Mekar Kelurabao Situ Sumedaog Utara deogan
bidang garapao sale pisaog. Terpilibnya ketiga KUB di atas didasarkao pada petuojuk

Kauwil Departemeo Periodustriao serta didasarkao pada keanekaragaman bidang garapao
yang diIakukan oleh ketiga KUB tersebut.
Tujuao peoelitiao sektor ini yaitu meneliti faktor-faktor penentu keberhasilao atau
kegagaIan P2WIK, khususnya dalam upaya meniogkatkao akses masyarakat yang terlibat
daIam kelompok peoerima kredit yang dijadikan sasaraopeoelitiao terbadap kesempatao

kerja dan peoiogkatao peodapatao. Dalam kaitao itu pula dieari dampak sosiaI-ekonomi
dari program tersebut terbadap anggota KUB serta terbadap masyarakat sekitar. Uotuk
meneliti hal-hal tersebutdi ataspeoelitianmengguoakao metoda peoelitiannon survey dan
teImik-teImik wawancara seteogabberstruktur, peogamatao Iaogsuog dan peogkajiao data

sekuoder. Denganeara demikiao diharapkan kompleksitas keoyataao eli lokasikasus serta
perubabao-perubabao yang terjadidaIamkelompok sasarao dapat direkam dan elilaporkan.
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Dilihat daft ........ ptogramnya, PZWIK mulai dilllksaJiakan pad,a tahun 1981 uleh
Departemen Perindustrian dengan dana APBN Ditjen 'Industri Kecil. Program ioi
dilaksanakan dengaa $\I1Itegi pengembaDgas $wadaya keJompuk
KUD. dan

~n

Sll$lItaB

melalui wad3h

dari bawah, menggunakan tenaga pengger'Q. (motivator) yaag

bertugasmenumbuhkanmotivul,menyadarkan dan mendoroog kc;ltmlpUk sasaran IIIItIIk
mengelllban&lull!tsa.nya,~

petup$~dari

Iebihprofesiuoal. Disamping itu dipergu~ JJUIa

DepartemenPerindustril!nyasg bertugas ~gbubungkaA~mpok

. . . dan .KUB,Jenpn fa$ilitas pengembeJiganusaha yang telah~.P2W1f< yang
diteliti .mc;rupakas pilot,project dengan dana bantuan dart UNOI:' dall Pemeri~b ~anda.
Tujuan umum propgl ini: adalab meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan
melalui pengembangan sebuah model terpadu bagi partisipasi wanita miskin dalam
kegiatan-kegiatan produktif serta meningkatkan, peran susial dan ekonomi mereta.rnenuju
.
keswadayaan. Untuk tujuan tersebut bentuk bantuanmula-mula t1erwujud bantuan teknis
ketcrampilan,
_.
.

-,

~il11bing;tn

,-, ' " . " , , , ,

dan penyuluhan yang llilanjutkan <iengan
bantuan peralatan
,

,

benJpa.kepc:rlu.an usabayallg telah dilakukan para an~ota kelompok. Di ketip KUB
YanaditeJiti, tuJ1J~ya ~ peJ:alatalldib!:rikan P2WIK dalamwaletu yang berbeda.
KUB Melati di Soreang mef'UJllkall kelompok penerima hantuan. pertarlIa kalinya
dibandingkan dengan dua KUB lainnya.

Sejak menerl':!'l'.lrdiltuan P2WIK tahun 1982, KUB Melati Soreang telah mampu

meaghimpun dana, dari .para /I,IIggota. melalui perputaran barang /peralatan P2WIK serta
dari simpanan paJ;a.anggota di

~elompuk. Daripenghimpunan

dana tersehut, KUB ini

babkanteJah mampu membuat satu KUB Iaionya. Kemajuan uuba para anggutanya dapat
dilibatdl!r~ .yaknyaangguta

KUB ini yang telah memiliki buruh dalam usaba yang

digelutinya•. K,ea1aJuatt KUB .Melati (idale lepas dari peranseltaketua KUB danMotivator

dalam

11left)ll.f;U . .

men,iaIatIkaD
;

-

angguta KUB . sekaligus

memotiva.~i

anggola agar. pawb

ke,wAiiban yang. te1ah dibebankan.seperti.
membayar simpanan wajib dan
..
" " " .

,.

..;:'

.

'

simpanan pukok. Kekornpakan antara Ketua KUB dengan Mutivator merupakan faktor
penting dalam membawa KUB ini menuju kemajuan KUB dalam mengembangkan
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kehidupan ekonomi anggotanya. Kekompakan keduanya itu ditunjang dengan kepercayaan
anggota terhadap kedua orang tersebut untuk membuat keputusan-keputusan penting dalam
KUB.

Berbeda dengan KUB Melati, KUB Situ Mekar Sumedang yang dibetuk tahun 1987
memiliki sedikit kesenjangan antara Motivator dengan Ketua KUB, Di KUB ini,
Motivator tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Hal demikian terjadi terutama
setelah honor motivator berhenti. Dengan demikian, kegiatan rnernotivasi diambil alih
oleh Ketua KUB yang kehetulan menjadi guru dan sebagai istri Lurah. Kegiatan KUB
oeleh Ketua disatukan dengan kegiatan PKK Kelurahan. Bahkan Ketua KUB melakukan
pemhenahan pembukuan sehingga pada tahun 1990 pemhukuan KU B Situ Mekar menjadi
rapih dan lengkap.

Kelompok Sari Indah Bekasi yang dilahirkan tahun 1987 memiliki ceritera agak berbeda
dengan dua Kelompok di atasnya. Motivator yang bertugas saat penelitian dilakukan
adalah mantan ketua Kelompok (KUB)

Sari Indah. Hal ini terjadi karena motivator

terdahulu meninggal dunia. Sedangkan Ketua KUB merupakan mantan wakil Ketua
KUB.Perjalanan KUB ini tidak begitu lancar, banyak anggota tidak merasakan manfaat
adanya bantuan peralatan nWTK, bahkan ada seorang penjahit yang diakui Ketua sebagai
anggota temyata mengaku tidak pemah menjadi anggota. Dari segi pemenuhan kewajiban,
anggota tidak selamanya patuh. Malahan Ketua sendiri -termasuk orang yang kurang
mentaati anjuran Motivator untuk menyimpan uang di Motivator sebesar Rp 5.000,00
sebagai imbalan alas penggunaan 2 mesin jahit yang dipergunakannya sampai waktunya
nanti uang yang disimpannya itu dapat dibelikan mesin jahit lainnya. Disamping itu,
Ketua maupun Motivator tidak punya catatan mengenai aktivitas anggota KUB. Kedua
orang tersebut di atas saling lempar tanggung jawab atas ketidakadaannya catatan
mengenai KUB dan anggotanya itu. Temyata setelah ditelusuri ada konflik lama antara
Ketua KUB dengan keluarga Motivator dalam pemilihan Kepala Desa beberapa tahun
silam ketika Ketua KUB dengan kakak ipar Motivator menjadi kandidat Kepala Desa
Lambang Sari.
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