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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Di dalam pembukaan UUD 1945 telah dicantumkan bahwa pembangunan 

bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang antara 

lain mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini 

masyarakat Indonesia sebagai modal dasar pembangunan untuk masa yang akan 

datang, termasuk kaum perempuan pinggiran yang termarginalkan dan semakin 

tergerus oleh perkembangan wilayah perkotaan. Sehingga mereka semakin terjebak 

dalam dunia kemiskinan dan kurang berdaya.  

 Problem kemiskinan merupakan rangkaian berbagai persoalan yang kompleks 

di Indonesia. Pemerintah telah berupaya mencari jalan keluar untuk menanggulangi 

kemiskinan, melalui kebijakan IDT, PDM-DKE, P2KP, taskin, raskin dan yang 

paling terbaru dengan program PNPM-Mandiri. Program pembangunan yang 

menekankan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu tujuan utama. Permasalahan 

kemiskinan ini dimaknai sebagai tanggung jawab tunggal pemerintah dalam 

mensejahterakan seluruh bangsa. Pandangan tersebut menganggap bahwa kedudukan 

pemerintah sangat penting sebagai sentral perencanaan dan pelaksanaan program, 

sehingga program–program kemiskinan disusun secara” Top Down ”artinya program-

program itu diturunkan dari pemerintah kepada masyarakat tanpa melibatkan secara 
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langsung warga masyarakat yang menjadi sasaran. Sehingga banyak ditemui program 

pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran, Sudah menjadi rahasia umum 

bahwa banyak terdapat penyimpangan dalam setiap pengguliran dana untuk program 

pengentasan kemiskinan. Pengguliran dana untuk program pengentasan kemiskinan 

ini ibarat bagi-bagi uang dari pemerintah pusat kepada oknum pemerintahan di 

daerah, Hal ini berakibat macetnya ataupun gagalnya program pengentasan 

kemiskinan di Indonesia 

 Deskripsi kebutuhan masyarakat yang riil hanya di dasarkan dari survey 

ataupun penelitian akademis yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung dan 

penuh. Sehingga kerap memunculkan kritik dan saran yang tertuju kepada program 

pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang 

diturunkan dari pusat langsung kedaerah sasaran, antara lain: 

· Pola tersebut sering terjadi ketidak cocokan antara para peneliti atau para 

pemrakarsa dan para pelaksana program. Penelitian yang terlalu akademis 

terlampau dipengaruhi oleh wawasan pikiran dan pandangan penelitianya 

sendiri, sehingga nilai terapanya sangat kurang. Program yang disusun dengan 

sendirinya bersandarkan penelitian tersebut tidak menyentuh kebutuhan 

praktis yang dirasakan oleh masyarakat.  

· Keterlibatan masyarakat dalam program yang “Diturunkan”berupa paket 

hanyalah sekedar sebagai pelaksana, masyarakat tidak merasa sebagai 
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“pemilik” program karena mereka sering kali tidak melihat hubungan antara 

penelitian yang pernah dilakukan dan program yang akhirnya diturunkan. 

Dukungan masyarakat terhadap program seperti itu pada akhirnya akan sangat 

pura-pura, demikian pula partisipasi mereka.  

·  Keterlibatan masyarakat hanya sebagai pelaksana saja kurang mendidik dan 

kurang menjamin keberlanjutan program karena prakarsa selalu datang dari 

“luar” dan keterampilan penggkajian perencanaan dan pengorganisasian tetap 

dimiliki “Orang Luar” ( Berbuat bersama berperan setara, 1996, dalam 

Hidayah ) 

 Isu kemiskinan merupakan isu yang serius dan selalu aktual terutama di 

negara-negara dunia ketiga. Apalagi dengan terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 dan 

disusul dengan krisis keuangan global pada awal 2008 hingga sekarang.  

Kemiskinan menjadi alasan yang sempurna rendahnya Human Development 

Index (HDI), Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Secara menyeluruh kualitas 

manusia Indonesia relatif masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas 

manusia di negara-negara lain di dunia. Berdasarkan Human Development Report 

2004 yang menggunakan data tahun 2002, angka Human Development Index (HDI) 

Indonesia adalah 0, 692. Angka indeks tersebut merupakan komposit dari angka 

harapan hidup saat lahir sebesar 66, 6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 

tahun ke atas sebesar 87, 9 persen, kombinasi angka partisipasi kasar jenjang 
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pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 persen, dan Pendapatan 

Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (purchasing 

power parity) sebesar US$ 3. 230. HDI Indonesia hanya menempati urutan ke-111 

dari 177 negara (Kompas, 2004).  

BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana 

seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi 

hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang 

bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, 

kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya 

alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak 

kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi 

perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin 

ini, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain: pendekatan 

kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), 

pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective 

and subjective.  

Bappenas memberikan batasan- batasan tentang kemiskinan dengan cara 

mengeluarkan indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan yaitu  

a) Kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak 

b) Terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif 

c) Kuranya kemampuan membaca dan menulis 
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d) Kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup 

e) Kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonom 

f) Ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah 

g) Akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas 

 

 Kelompok masyarakat yang paling merasakan dampak kemiskinan adalah 

perempuan dan anak-anak. Statistik dunia menunjukkan bahwa kelompok yang 

paling rentan mengalami penindasan, diskriminasi dan kekerasan akibat kemiskinan 

adalah perempuan. Sebagai contohnya kasus-kasus yang berhubungan dengan buruh 

migran, trafficking, prostitusi, dan kekerasan di wilayah konflik. Perempuan 

merupakan korban yang paling menderita dari sebuah kasus kemiskinan hal ini 

karena budaya patriarkhi yang menganggap kaum perempuan hanya sebagai 

golongan kedua setelah laki-laki sehingga hal inilah yang menyebabkan kaum 

perempuan di buat bergantung dengan kaum laki-laki dan memutus kemandirian 

perempuan. Kemiskinan yang dialami oleh kaum perempuan cukup beragam mulai 

dari kemiskinan yang secara riil dapat dilihat melalui indicator yang dibuat oleh 

berbagai lembaga hingga kemiskinan yang terselubung. Kemiskinan yang 

terselubung yang dialami oleh kaum perempuan . Berikut ini adalah indicator untuk 

mengukur kemiskinan yang dialami oleh perempuan. 

a) Kurangya akses kaum perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan 
di tingkat keluarga hingga tingkat pemerintah. 

b) Perbedaan upah kerja yang diterima antara kaum laki-laki dan perempuan untuk 
jenis pekerjaan yang sama. 
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c) Kurangnya akses kaum perempuan di bidang pendidikan dan pelatihan. 

d) Terbatasnya modal kerja untuk perempuan. 

e) Tidak adanya hak kaum perempuan atas tanah yang ditinggalinya, karena tanah 
dan aset lainnya atas nama suami, bapak, saudara laki-laki atau kakek. 

f) Tidak adanya prioritas dalam pelayanan kesehatan masyarakat untuk kesehatan 
reproduksi kaum perempuan.( Edriana Noerdin, 2008) 

 Bank dunia memberikan indicator kemiskinan yang menyatakan bahwa  

kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota 

masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya 

produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk dan 

pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.  

 Dari indikator kemiskinan yang dibuat oleh Bappenas dan bank dunia maka 

Kelurahan Sewu bisa dimasukan dalam kawasan miskin. Banyak indikator 

kemiskinan yang terdapat di Kelurahan Sewu, misalnya saja tentang kepemilikan 

tanah untuk perumahan yang ilegal, seperti yang terjadi di RW 08. hampir 80% tanah 

dan bangunan yang dihuni adalah tanah bukan hak milik tapi tanah pemerintah yang 

dialih gunakan oleh penduduk untuk pemukiman. Selain berdiri diatas tanah yang 

ilegal juga kondisi dan ukuran rumah yang tidak layak dan tidak sehat, misalnya 

keberadaan sarana MCK yang kurang, juga kebanyakan perumahan yang berada 

dibantaran sungai serta padat dan kumuh seperti yang berada di RW 01, RW 07. 

selain padat dan kumuh kedua RW ini juga merupakan daerah langganan banjir 
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ketika musim penghujan tiba, sehinnga nanti diharapkan dalam perkembanganya 

implementasi program ada tema tentang kerentanan terhadap bencana, sehingga dapat 

mempersiapkan lebih dini apabila bencana banjir tiba.  

 Selain tentang kepemilikan tanah dan lingkungan perumahan yang tidak sehat, 

juga menegenai masalah jaminan hidup yang tidak pasti, yaitu pendapatan harian 

yang tidak mencapai angka dua dolar perhari sesuai standart bank dunia. kebanyakan  

warga Kelurahan Sewu  yang bekerja disektor informal dan dengan kondisi 

perekonomian yang berada dibawah garis kemiskinan , dengan gambaran sebagai 

berikut: bekerja sebagai buruh industri sebesar 52% atau sebanyak 3155 orang, 

bekerja sebagai buruh bagunan sebanyak 820 orang (13, 52%) dan pedagang 244 

orang (4, 02%) sisanya bekerja disektor informal yaitu sebagai PNS dan anggota 

TNI/Polri. (Sumber: Monografi Kelurahan Sewu tahun 2008) 

 Sebagai buruh lepas dengan pendapatan yang tidak menentu, memaksa para 

kaum perempuan untuk ikut serta mencari nafkah untuk membantu keuangan 

keluaraga. Meskipun suami istri sama-sama bekerja mencari nafkah tapi tingkat 

kesejahteraan mereka masih tetap rendah. Kelompok perempuan di Kelurahan Sewu 

mempunyai potensi yang besar karena rata-rata perempuan dampingan adalah 

perempuan yang tidak hanya ada dirumah tetapi juga  perempuan yang aktif bekerja 

membantu perekonomian keluarga, meskipun suami istri sama-sama bekerja tetapi 

kondisi perekonomian keluarga mereka tetap dalam kondisi lemah, sehingga SPEK 

HAM melihat bahwa Kelurahan Sewu mempunyai potensi tetapi tinggal situasinya 
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yang perlu diberdayakan. Hal inilah yang juga mendasari pemilihan Kelurahan Sewu 

sebagai daerah dampingan pemberdayaan.  

 Hal seperti diatas itulah yang memberikan keyakinan kepada SPEK HAM 

untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sewu 

Surakarta. Hal ini didasarai keyakinan bahwa pengahapusan kemiskinan tidak dapat 

lepas dari peranan kaum perempuan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan 

peran perempaun disektor publik, misalnya mengikut sertakan kaum perempuan 

dalam setiap pengambilan keputusan di masyarakat. Kondisi seperti inlah yang 

membuat penulis  tertarik untuk mengetahui bagaimana peran SPEK HAM dalam 

pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sewu, Kecamatan Jebres, kota Surakarta.  

Dari kenyataan tersebut diatas penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana 

peran SPEK HAM dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sewu, Kecamatan 

Jebres, kota Surakarta.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasar uraian diatas penelitian ini berusaha untuk mengetahui  

 Bagaimana peran SPEK HAM dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sewu  

Surakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai   

berikut: 

a. Tujuan obyektif 

1. Untuk mengetahui Peran SPEK HAM Dalam Pemberdayaan Perempuan di 

Kelurahan Sewu  Surakarta 

b. Tujuan Subyektif 

1. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan sebagai bahan penulisan skripsi 

dimana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial 

di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 

2. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang ilmu sosial 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi Pengembangan 

Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya Sosiologi dan memberikan gambaran yang 
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lebih nyata mengenai peranan SPEK HAM dalam pemberdayaaan perempuan di 

Kelurahan Sewu  Surakarta.  

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat unuk 

berbagai pihak.  

E. Landasan Teori 

 Di dalam penelitian yang akan dilakasanakan untuk mengkaji permasalahan 

tentang peran SPEK HAM dalam Pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sewu, 

Peneliti akan menggunakan pendekatan teori sosiologi sebagai landasanya. Sehingga 

perlu kiranya untuk mengetahui definisi Sosiologi. Pitirin A Sorokin mendefinisikan 

sosiologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang: 

a. Hubungan antara pengaruh timbal balik antara gejala-gejala sosial (misalnya 
antara gejala ekonomi dan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan 
ekonomi, dll) 

b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan non sosial.  

c. Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial.  

 

 Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Solaeman Sumardi mendefinisikan 

sosiologi sebagai Ilmu masyarakat yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, 

termasuk perubahan sosial.  

 Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sosiologi merupakan ilmu 

yang obyeknya adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia 
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dan proses yang timbul dari hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari 

hubungan manusia dalam masyarakat.  

 Dalam Sosiologi  ada tiga paradigma yang digunakan untuk menelaah 

masalah sosial yang ada dalam masyarakat. ketiga paradigma itu adalah paradigma 

fakta sosial, paradigma definisi sosial dan paradigma perilaku sosial. Dalam 

penelitian ini, untuk mengkaji masalah-masalah sosial yang ada penulis 

menggunakan paradigma definisi sosial.  

 Dalam definisi ini terkandung dua konsep dasarnya. Pertama konsep tindakan 

sosial sedangkan yang kedua yaitu konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Max 

Weber menganjurkan bahwa dalam mempelajari tindakan sosial itu sebaiknya 

menggunakan penafsiran dan pemahaman. Sebab seorang peneliti Sosiologi dalam 

memepelajari tindakan seseorang atau aktor harus dapat mencoba 

menginterprestasikanya. Dalam arti harus memahami motif dari tindakan si aktor 

tersebut. Untuk memahami motif si aktor, weber menyarankan dengan melaui 

kesungguhan dan mencoba mengenangkan serta menyelami pengalaman si aktor 

(Ritzer, 1992:44-46) 

 Tindakan sosial yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyata 

diarahkan kepada orang lain, dapat juga tindakan yang bersifat subyektif yang 

mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu atau persetujuan secara 
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pasif dalam situasi tertentu. Atas dasar rasionalitas sosial Weber membedakan 

kedalam empat tipe. semakin rasional tindakan itu semakin rendah dipahami, yaitu:   

a) Zwekrational Action (Rasionalitas Instrumental) 

 Yaitu tindakan sosial dimana didalam tindakan ini aktor tidak hanya sekedar 

menilai cara yang terbaik untuk mencapai tujuanya, tetapi juga menentukan nilai dari 

tujuan itu sendiri. dalam Zwekrational tujuan bukan merupakan hal yang bersifat 

absolute atau mutlak tetapi dapat juga menjadi cara untuk mencapai tujuan lain 

berikutnya. Bila si Aktor berkelakuan dengan cara yang paling rasional maka mudah 

memahami tindakan itu.  

b) Werkrational Action (Rasionalitas yang berorientasi nilai) 

 Dalam tindakan tipe ini aktor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang 

dipilihnya itu merupakan cara yang paling tepat atau lebih tepat untuk mencapai 

tujuanya yang lain. Dalam tindakan ini memang tujuan dan cara-cara pencapaianya 

cenderung sukar untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional karena cara-cara 

kerjanya sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan tipe kedua ini masih 

rasional meskipun tidak serasional tindakan tipe pertama, karena tindakan itu dapat 

dipertanggung jawabkan untuk dipahami.  
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c) Affectual Action 

 Yaitu tindakan yang dibuat-buat. Tindakan ini dipengaruhi oleh perasaan 

emosi dan kepura-puraan si aktor. Tindakan ini sukar dipahami, karena kurang atau 

tidak rasional.  

d) Tindakan Tradisional 

 Tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam mengerjakan 

sesuatu dimasa lalu saja (Jhonson, 1986:220-222) 

 Meskipun Weber membedakan empat bentuk tindakan ideal tipikal, weber 

sepenuhnya sadar bahwa tindakan tetentu biasanya terdiri dari kombinasi dari 

keempat tipe tindakan ideal tersebut. Selain itu, Weber berargument bahwa sosiolog 

harus memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memahami tindakan yang lebih 

memiliki variasi rasional ketimbang memahami tindakan yang didominasi oleh 

tindakan satu tradisi. (Ritzer, 2008:138) 

 Bertolak dari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antar hubungan sosial 

itu, Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi penelitian sosiologi yaitu: 

a) Tindakan manusia yang menurut aktor mengandung makna subyektif, ini 
meliputi bebagai tindakan nyata.  

b) Tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subyektif 

c) Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari situasi situasi, tindakan yang 
sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam.  

d) Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu 
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e) Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah pada orang lain 
itu (Ritzer, 2002:45) 

 Ada tiga teori yang termasuk dalam paradigma definisis sosial yaitu teori aksi 

(Action Teory), InterAksionisme simbolik (symbolic interationism) dan fenomenologi 

(Phenomenology). Sesuai dengan tema yang diambil dalam penelitian ini maka teori 

yang dipakai adalah teori aksi. Dalam teori aksi yang diterangkan oleh Parson tentang 

kesukarelaan (Voluntarisme). Dalam konsep ini aktor adalah pelaku aktif dan kreatif 

serta mempunyai kemapuan menilai dan memilih alternative tindakan tersebut. Teori 

tindakan sosial atau teori aksi merupakan teori yang dikembangkan oleh Parson. Ia 

memilih istilah action bukan behavior karena menurutnya mempunyai konotasi yang 

berbeda. Behavior secara tidak lansung menyatakan kesesuaian secara mekanik 

antara perilaku (Respon) dengan rangsangan (Stimulus). Sedangkan istilah action 

menyatakan secara tidak langsung suatu aktivitas, kreatifitas dan proses penghayatan 

diri individu.  

 Menurutnya suatu teori yang menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dan 

mengabaikan sifat-sifat subyektif tindakan manusia tidak termasuk kedalam teori 

aksi. Parson dalam (Ritzer, 2002:48) menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial 

dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Adanya individu selaku aktor 

2. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tetentu 

3. Aktor mempunyai altenatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuanya.  
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4. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisis situasional yang dapat 
membatasi tindakanya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa 
situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu 
misalnya jenis kelamin dan tradisi.  

5. Aktor berada dibawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan berbagai ide 
abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan menetukan tujuan. 
misalnya kebudayaan.  

 Dalam teori aksi ini aktor mengejar tujuan di dalam situasi dimana norma-

norma mengarahkanya dalam memilih alternatif cara dan arah untuk mencapai tujuan. 

Norma-norma itu tidak menetapkan pilihanya terhadap cara atau alat. Tetapi 

ditentukan oleh aktor untuk memilih. Kemampuan memilih inilah yang disebut 

Parson dalam (Ritzer, 2002:49) sebagai :Voluntarism. Voluntarisme adalah 

kemampuan individu untuk menetapkan alat atau cara dari sejumlah alternatif yang 

tersedia dalam rangka mencapai tujuanya.  

 Aktor adalah perilaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan menilai 

dan memilih alternatif suatu tindakan, terdapat suatu pengalaman subjektif dalam diri 

sang aktor. Suatu pengalaman subjektif yang dapat dimengerti karena dialami 

bersama secara meluas, dapat dilihat secara obbyektif (Hidayah:2005) 

 Dalam uraian tersebut dikatakan bahwa tindakan sosial merupakan suatu 

proses dimana aktor dapat terlihat dalam pengambilan keputusan secara subyektif. 

Tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih. 

Kesemuanya, dibatasi oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide 

dan nilai sosial   
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 Parson juga mengatakan bahwa tindakan individu dan kelompok-kelompok 

dipengaruhi oleh tiga sistem yaitu sistem sosial, sistem budaya dan sistem 

kepribadian masing-masing individu. Kita dapat mengkaitkan individu dengan sistem 

sosial melalui status dan perananya. Dalam sistem sosial individu menduduki suatu 

tempat (status) tertentu dan bertindak (berperan) sesuai dengan norma atau aturan 

yang dibuat oleh sistem tersebut dan perilaku individu ditentukan pula oleh tipe-tipe 

kepribadianya.  

 Guna mengklarifikasi tipe-tipe peranan dalam suatu sistem sosial. Talcot 

Parson mengembangkan ”Patern Variable”sebagai berikut: 

1. Afektif versus netral 

 InterAksi sosial dalam suatu komunitas dapat dibedakan dalam drajat 
keterlibatan emosi individu. Hubungan yang lebih akrab, keterlibatan emosi yang 
lebih dalam daripada hubungan yang bersifat profesional.  

2. Orientasi diri versus orientasi orientasi kelompok 

 Hubungan antar individu juga dapat dibedakan berdasarkan arah orientasinya 

3. Hubungan atau universal versus khusus individu 

 Individu saling berInterAksi dengan menggunakan norma atau kriteria yang 
umum yang hanya berlaku bagi kelompok-kelompok tertentu.  

4. Kualitas versus prestasi 

 Mengacu pada status seorang individu yang diperoleh sejak lahir (Ascribed 
Status) seperti gelar kebangsaan, kekayaan yang diwariskanya, sedangkan prestasi  
menunjuk tingkat yang telah dicapai individu melalui jerih payah sendiri.  
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5. Spesifik versus membaur atau difuse 

 Dalam hubungan yang spesifik dua individu berhubungan dengan situasi yang 
terbatas sifatnya, misalnya hubungan keluarga adalah contoh dari hubungan membaur 
dimana semua orang yang terlibat dalam proses InterAksi. (poloma, 2000:173-174) 

 Patern variable ini dapat kita gunakan untuk menganalisa tindakan-tindakan 

dalam sistem sosial misalnya hubungan antara komunitas dampingan dengan SPEK 

HAMsebagai fasilitator.  

F. Tinjauan Pustaka 

a.Kerangka Konsep 

1) Peran (role) 

 Dari segi sosiologi, peran atau peranan selalu ditinjau dalam hubungan 

dengan kelompok. Sebagaimana manusia satu sama lain mengadakan interaksi dan 

mengadakan pengaruh timbal balik, demikian pula kelompok dan lembaga-lembaga 

sosial mengadakan interaksi satu sama lain dan mempengaruhi lingkunganya. 

Sebaliknya setiap lembaga sosial peka sekali terhadap perubahan lingkunganya, 

terhadap nilai-nilai kelompoknya serta penilaian orang terhadap lembaga sosial tadi. 

Peranan selau dihubungkan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh suatu 

masyarakat. (Susanto, 1999:231) 

 Horton dan chester dalam sosiologi jilid 1, mengartikan peran sebagai 

perilaku yang diharapkan dari seseorang (lembaga) yang mempunyai status tertentu. 

Mempelajari suatu peranan sekurang-kurangnya melibatkan dua aspek yaitu:yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



18 

 

 

 

pertama, kita harus belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak 

untuk suatu peran. Yang kedua, memiliki sikap, perasaan dan harapan-harapan yang 

sesuai dengan peran tersebut. Oleh karena itu untuk mencapainya seseorang 

(lembaga) akan mengadakan Interaksi dengan orang lain (baik dengan individu atau 

kelompok) yang dalam Interaksi ini akan terjadi adanya tindakan sebagai suatu 

rangsangan dan tanggapan sebagai suatu respon (Horton 1987:118) 

 Selain itu, sebagaimana manusia juga hanya akan memberi reaksi terhadap 

suatu kejadian sesuai dengan apa yang pernah diplejari atau dialaminya. Demikian 

pula Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) akan memberi reaksinya sesuai dengan 

apa yang telah dipelajari dan dialaminya. Dengan demikian peranan suatu lembaga 

merupakan suatu rangkaian reaksi dan tindakan yang terorganisasi (organized 

behavior). Di sinilah letak perbedaan antara suatu lembaga dengan individu, yaitu 

bahwa individu dapat memberi reaksi secara spontan dan impulsive, sedangkan suatu 

lembaga tidak: reaksi yang diberikan harus difikir matang-matang dahulu, yaitu 

sesuai dengan peraturan, fungsi formal dan material dalam masyarakat. (Susanto, 

1999:231) 

 Pembahasan tentang pemberdayaan rakyat memang tidak dapat terlepas dari 

keberadaan dan peranan Organisasi Non-Pemerintah (OrNop) atau NGO atau yang 

lebih lazim disebut sebagai LSM. LSM merupakan kepanjangan dari Lembaga 

Swadaya Masyarakat, merupakan organisasi sosial yang sifatnya non pemerintah, 

memiliki asas kesukarelaan, tidak untuk mencari keuntungan dan tidak untuk 
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melayani diri sendiri (LP3ES dalam handayani, 2006) LSM mempunyai kegiatan 

yang berkaitan dengan proses dan dampak pembangunan pengembangan dan 

perubahan sosial serta pemberdayaan rakyat. (Priyono, dalam Sugeng, 2008:65) 

 Setiap LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) tentunya memiliki peran untuk 

memberdayakan masyarakat, terutama untuk menggali potensi-potensi yang belum 

tergali di masyarakat dampingan. menurut (Ismawan, dalam Sugemg, 2008) peran 

LSM dalam memberdayakan rakyat antara lain dapat dirumuskan melaui pendidikan 

kemandirian dengan berperan sebagai berikut: 

1) Fasilitator dan katalisator, yaitu melalui para pembina yang tinggal di tengah-
tengah kelompok menyertai proses perkembangan kelompok masyarakat, 
membantu memecahkan masalah dan ikut menetukan alternatif pemecahan.  

2) Pelatih dan pendidik yaitu mencarikan dan menyalurkan informasi dan 
pengalaman dari luar ke dalam kelompok melalui berbagai metode belajar-
mengajar 

3) Pemupuk modal antara lain dengan mendorong upaya-upaya penghematan, 
menabung dan usaha produktif 

4) Penyelenggaraan proyek-proyek stimulan dalam menigkatklan kemandirian 
kelompok-kelompok swadaya. (Sugeng, 2008:69) 

 Kegiatan LSM pada awal pengembangan lebih bersifat kariatif, baik kegiatan 

maupun perananya menjadi semakin kompleks, mengikuti perkembangan kebutuhan 

dan kondisi masyarakat. Masyarakat perlu diberdayakan karena masih mencerminkan 

adanya kelemahan dan kekurangan dalam keswadayaan, kemandirian, partisipasi, 

solidaritas sosial, keterampilan, sikap kritis, sistem komunikasi personal, wawasan 

transformatif, rendahnya mutu dan taraf hidup. (Kartjono, dalam sugeng, 1998:67).  
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 Oleh karena itu maka dibutuhkan sebuah peran dari LSM untuk ikut serta 

dalam memberdayakan masyarakat secara partisipatif dengan menganggap 

masyarakat sebagai Subyek pemberdayaan. Hal ini lah yang mendorong SPEK HAM 

untuk berperan aktif untuk memberdayakan perempuan di Kelurahan Sewu Surakarta. 

2) Pemberdayaan Perempuan 

 Definisi pemberdayaan menurut Meriam Webster dan Oxford English 

Dictionari, kata empower mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah to 

give power or authorithy atau bisa diartikan sebagai memberikan kekuasaan, 

mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Pengertian kedua 

to give ability to or enable diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan 

atau keberdayaan. (Priyono dalam Darmawan, 2004:148) 

 Istilah pemberdayaan seringkali berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan 

dengan ekonomi yaitu dengan meningkatkan kemampuan ekonomi individu yang 

merupakan prasyarat pemberdayaan. tetapi lebih dari sekedar hal yang berkaitan 

dengan ekonomi, pemberdayaan merupakan tindakan usaha perbaikan di segala 

aspek termasuk hal yang berkaitan dengan sosial, budaya, politik, psikologi baik 

secara individual ataupun kolektif yang berbeda menurut kelompok etnik dan 

kelompok sosial. (Priyono dalam Darmawan, 2004:148) 

 Dalam pembanguan ada beberapa pendekatan yaitu pendekatan kesejahteraan, 

pendekatan kesamaan, pendekatan anti kemiskinan, pendekatan efisiensi dan yang 
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terakhir yang lahir dari ketidakpuasan terhadap pendekatan-pendekatan sebelumnya 

adalah pendekatan pemberdayaan.  

 Mengutip definisi yang dikemukakan oleh UNDP. Empowerment 

(pemberdayaan / penguatan) dianggap sebagai sebuah proses yang memungkinkan 

kalangan individual ataupun kelompok merubah keseimbangan kekuasaan dalam segi 

sosial, ekonomi maupunpolitik pada kaum perempuan atau komunitas.  

 Pemberdayaan juga mengandung arti mengembangkan, memandirikan, 

menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah 

terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan. 

Disamping itu juga menagandung arti melindungi dan membela dengan berpihak 

kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan 

eksploitasi atas yang lemah. Rakyat yang perlu diberdayakan antara lain:kaum buruh, 

petani, nelayan, orang yang marginal dan dalam posisi lemah, serta pinggiran. 

Pemberdayaan rakyat merupakan proses yang tidak dapat dilakukan secara partial, 

tetapi membutuhkan strategi pendekatan yang menyeluruh dan terpadu. (Sugeng, 

2008:165) 

 Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. sebagai 

proeses, pemberdayaan adalah serangakaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan 

atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang 

mengalami masalah kekurangan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunujuk 
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pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu 

masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, memiliki pengetahuan dan kemapuan 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun 

sosial seperti memeliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, 

mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri 

dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupanya.  

 Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat 

khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi 

internal (persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh 

struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai 

pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan 

ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan 

sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi: 

1) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun 
etnis.  

2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang 
cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing 

3) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi 
atau keluarga.  
 

Sennet dan Cabb (1972) serta Conway (1979) menyatakan bahwa 

ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan 

ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap 

informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan dan adanya 
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ketegangan fisik maupun emosional (Suharto, 1997). Para teoritisi, seperti Seeman 

(1985), Seligman (1972) dan Learner (1986) meyakini bahwa ketidakberdayaan yang 

dialami oleh sekelompok masyarakat merupakan akibat dari proses internalisasi yang 

dihasilkan dari Interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri 

mereka sebagai lemah dan tidak berdaya, karena masyarakat memang 

menganggapnya demikian. Seeman menyebut keadaan ini dengan istilah “Alienasi. ” 

Sementara Seligman menyebutnya sebagai “Ketidakberdayaan yang dipelajari” 

(Learned helplessness) dan learner    menamakan dengan istiilah “Ketidakberdayaan 

surplus” (Surplus Powerlessness) (Suharto, 2005:60-61).  

Kegiatan pemberdayaan dapat mengacu pada banyak kegiatan, di antaranya 

adalah meningkatkan kesadaran akan adanya kekuatan-kekuatan sosial yang menekan 

orang lain dan juga pada aksi-aksi untuk mengubah pola kekuasaan di masyarakat.  

Menurut Kartasasmita pemberdayaan harus dilakukan melalui tiga cara yaitu: 

§ Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 
masyarakat dapat berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap 
individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat 
dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat 
memiliki potensi umtuk mengorganisasikan dirinya sendiri dan potensi 
kemandirian tiap individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan rakyat 
berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemudian meluas ke 
keluarga, serta kelompok masyarakat baik lokal ataupun nasional.  

§ Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan 
menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, 
menyediakan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses 
oleh masyarakat lapisan paling bawah.  

§ Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan 
masyarakat lemah dalam pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



24 

 

 

 

menjadi semakin lemah atau terpinggirkan dalam menghadapi yang lemah. 
(Kartasamita, 1995:19) 
 

 Pendekatan pemberdayaan perempuan pada intinya berupaya untuk 

menghapuskan subordinasi perempuan, termasuk didalamnya adalah hak ekonomi, 

hak reproduktif dan hak-hak resmi yang tidak diskriminatif. Pendekatan ini dianggap 

tidak terlalu menyibukkan diri dengan proyek pembangunan tetapi menemukan 

perwujudanya dalam beberapa kegiatan gerakan perempuan dunia ketiga. (Saptari 

dalam Kalyamitra, 1997) 

 Penghapusan kemiskinan dengan berdasar pada pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan, pembanguan sosial, perlindungan lingkungan dan keadilan sosial 

memerlukan keterlibatan perempuan. Ada anggapan bahwa kemiskinan dialami oleh 

perempuan. Oleh karena itu perlu diberi kesempatan yang sama dan partisipasi yang 

sederajat antara laki-laki dan perempuan. (Deklarasi Beijing dalam Kartika,2004:149) 

 Upaya yang harus dilakukan untuk mengeluarkan perempuan dari jerat 

feminisasi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan gender yang praktis dan 

strategis. Menurut Maxine Molyneux, kebutuhan praktis gender merupakan 

kebutuhan yang segera meringankan beban kehidupan perempuan, tetapi tidak 

menyinggung ketaksejajaran perempuan (inequality) pembagian kerja secara seksual 

ataupun ketaksejajaran antar gender. (Briggite dalam kalyamitra, 1997) 

 Kebutuhan-kebutuhan strategis  gender merupakan kebutuhan jangka panjang 

yang menghilangkan ketidakseimbangan gender di dalam dan diluar rumah tangga 

serta menjamin hak dan peluang perempuan untuk mengungkapkan kebutuhan 
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mereka. dan dalam rangka memenuhi kebutuhan strategis tersebut dapat digunakan 

salah satu alternative pendekatan dalam pembangunan, yaitu pemberdayaan.  

 Berbicara tentang pemberdayaan perempuan tidak terlepas dari proses 

pembanguan, Indonesia sendiri dalam rangka pemberdayaan perempaun dalam sektor 

pembanguan ini juga telah lama berproses.  

 Awalnya pada tahun 1980-an pendekatan pembangunan yang digunakan 

dalam rangka mengakomodasi kepentingan kesetaraan gender  yang telah disepakati 

oleh penduduk dunia. konsep yang dipilih adalah Women In Development (WID) 

yang berpandangan bahwa banyak pengaturan yang tidak menyertakan perempuan 

dalam pembangunan sebagai bagian dari proses pembangunan itu sendiri. Absenya 

perempuan ini menjadikan mereka marginal dalam berbagai perubahan yang 

diakibatkan oleh pembangunan.  

 Kemudian WID dikritik, karena WID tidak dapat menjawab hubungan kuasa 

yang terjadi dalam masyarakat, pertanyaan mendasar yang dilontarkan terhadap 

konsep WID adalah jika perempaun dan laki-laki telah tercapai kesetaraan dalam 

pembangunan, mampukah antara keduanya berkompetisi dalam posisi yang seimbang 

tentunya dalam system yang timpang.  

 Pertanyaan tersebut dijawab oleh pendekatan Gender and Development 

(GAD), yang pada dasarnya mempunyai konsep yang sama dalam hal praktis yaitu 

berusaha memenuhi tiga kebutuhan kaum perempuan yaitu fungsi reproduksi, 

kegiatan produktif dan kegiatan komunitas. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan 
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strategis dalam GAD, dilakukan metode pemberdayaan kaum perempuan melalui 

consciunness raising, dimana dalam metode tersebut berusaha menyatukan 

pengalaman perempuan yang diharapkan dapat membuat mereka sadar akan 

“keterpinggiran”mereka.  

 Sedangkan arah yang diharapkan dari kebutuhan strategis ini adalah 

merombak posisi perempuan yang termarginalkan oleh sistem disetiap aspek 

kehidupan mulai dari ekonomi, politik, sosial dan budaya.  

 Salah satu  hasil penting dari strategi GAD adalah diterimanya konvensi 

global anti segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Konvensi ini 

telah diratifikasi oleh pemerintah RI dengan mengesahkan undang-undang No. 8 

tahun1978. Konferensi dunia PBB ketiga di Nairobi tahun 1985 dibicarakan 

kemungkinan memasukkan perspektif gender dalam semua kebijakan Negara dan 

pembangunan. (Darmawan, 2004:150-151) 

 Karena disadari selama ini akses dan kesempatan yang diberikan dan tersedia 

untuk perempuan tidak berimbang dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. 

Hal ini tergambar pada kebijakan pemerintah dengan konsep gender mainstreaming. 

Konsep gender mainstreaming sudah terdapat dalam program perencanaan nasional, 

dimana pemerintah membuat suatu program pelembagaan pengarustamaan gender. 

Ada tiga program yang dilakukan yang berkaitan dengan perempuan. Pertama, 

program peningkatan kualitas hidup perempuan sebagai individu, sasaran kinerja 
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program ini adalah meningkatnya kualitas peranan perempuan dalam bidang hukum, 

politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. kedua, program pengembangan dan 

keserasian kebijakan pemberdayaan perempuan. Program ini bertujuan untuk 

mewujudkan keserasian berbagai kebijakan pemberdayaan perempuan di berbagai 

bidang. Ketiga, program penigkatan peran masyarakat dan pemampuan kelembagaan 

pengarustamaan gender. (Jurnal Perempuan, 2001) 

 Pemberdayaan perempuan bukan semata-mata pemberdayaan di bidang 

ekonomi, akan tetapi harus ada keberimbangan antara sektor ekonomi dengan sektor 

edukasi, sektor edukasi diperlukan guna memfasilitasi kaum perempuan untuk ikut 

serta dalam pengambilan keputusan dalam tingkat keluarga sampai tingkat 

pemerintah. Hal ini seperti yang dikutip dari tulisan  Trilochan Tripathy dalam jurnal 

pemberdayaan dari situs www. ResearchGATE.com seperti berikut: 

“In the backdrop of prevailing gender inequity in our society and emphasis laid on 
women empowerment in general and rural women in particular, a study was 
undertaken on micro-enterprise as a step towards empowerment of rural women. The 
basic hypothesis in undertaking the study was that the empowerment process begins 
with and is supported by economic independence of women. Field data were 
collected from rural women in three categories such as micro-entrepreneurs, non-
entrepreneurs and housewives in undivided districts of Puri and Phulbani in the state 
of Orissa during the year 2000. A comparative data analysis has been done to throw 
light on whether entering into micro-enterprises has helped in reducing the extent of 
gender inequity prevailing in the family and has helped in their empowerment. The 
findings of the study results are that education has a stake on women's involvement in 
decision-making process of the family and it is the women micro-entrepreneurs who 
participate comparatively to a greater extent than the non-entrepreneurs and 
housewives. Further, so far as equity in the food consumption pattern and asset 
ownership in the family is concerned, micro-entrepreneurs are better placed 
compared to the non-entrepreneurs and housewives. However, the extent of gender 
inequity in workload burden is seen to have been prominent among working women 
than housewives. Thus, empowerment of rural women achieved through micro-
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enterprises indirectly imposes a burden on women in the form of loss of leisure for 
them. Based on the findings, it is suggested that there is a need for expansion of 
educational facilities, both formal and informal for women in the rural areas to 
improve their involvement in the decision-making process. Promotion for more and 
more micro-enterprises among rural women through policy initiatives could help in 
their empowerment.” 
( 
Dilatar belakangi oleh ketidakadilan gender yang ada di masyarakat dan menekankan 
perhatian kepada pemberdayaan perempuan secara umunm dan pemberdayaan 
permpuan pedesaan pada khususnya untuk belajar dalam mengusahakan usaha mikro 
sebagai langkah menuju pemberdayaan perempuan. Hipotesis awal dalam 
pembelajaran pemberdayaan perempuan ini adalah kemerdekaan sektor ekonomi dari 
perempuan. Dari data lapangan dapat di kelompokan tiga jenis kelompok perempuan 
yaitu perempuan pengusaha, perempuan bukan pengusaha dan ibu rumah tangga yang 
berada di wilayah puri dan phulbani dinegara bagian Orissa sejak tahun 2000. Dengan 
studi perbandingan muncul dapat diketahui bahwa usaha mikro mampu mengurangi 
ketidakadilan gender di keluarga dan dapat memberdayakan perempuan. Dapat 
diketahui juga  bahwa tingkat pendidikan perempuan yang memiliki usaha mikro 
menjadi titik pangkal dalam keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di 
keluarga lebih luas kesempatanya apabila dibandingkan dengan perempuan bukan 
poengusaha dan ibu rumah tangga. Selain itu perempuan penguasaha juga lebih 
memperhatikan tingkat konsumsi keluarga apabila dibandingkan dengan perempuan 
bukan pengusaha dan ibu rumah tangga. Akan tetapi tingkat ketidak adilan gender 
pada perempuan pengusaha terlihat lebih tinggi daripada ibu rumah tangga. Jadi 
pemberdayaan perempuan melalui usaha mikro sebenarnya menambah beban kaum 
perempuan. Berdasarkan pada penemuan ini disarankan bahwa seharusnya ada 
perluasan pada fasilitas pendidikan baik formal ataupun informal untuk perempuan 
pedesaan untuk meningkatakan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan. 
Usaha untuk lebih memperbanyak usaha mikro bagi perempuan di desa serta 
peningkatan keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan bisa membantu 
mereka dalam pemberdayaan.) (www. ResearchGATE.com) 

 Pemberdayaan perempuan menjadi wadah untuk kaum perempuan dalam 

mengembangkan potensi diri perempuan dan dari potensi itu digunakan sebagai 

sarana dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi perempuan.Seperti yang dikutip 

dari The Free Library seperti berikut: 
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“Empowerment allows women to find within themselves the necessary resources 
needed to overcome hindrances as well as hardships. This whole process feeds on 
itself. By being a pro-active woman you improve self-esteem and effectiveness, 
boosting confidence and self-image all while earning the respect of others.” 
(Pemberdayaan memberi ruang kepada perempuan untuk menemukan sumber daya 
pada diri mereka sendiri yang bisa digunakan untuk mengatasi rintangan yang mereka 
hadapi dengan sebaik baiknya. Dalam proses pemberdayaan perempuan mereka bisa 
hidup mandiri. Dengan perempuan ikut secara proaktif maka perempuan akan 
menghargai diri sendiri dan efektif untuk  mendorong kepercayaan diri dan citra diri 
sendiri dan juga memperoleh penghormatan dari orang lain.) (www.The Free 
Library.com) 

 Melihat kondisi kebijakan pemerintah dalam rangka pemberdayaan 

perempuan belum maksimal, yang diharapkan dan berperan sebagai sosok penting 

untuk memperlancar proses pemberdayaan perempuan yang maksimal adalah unsur-

unsur yang ada dalam masyarkat itu sendiri.  

 Meskipun pada kenyataanya pemberdayaan perempuan masih mengalami 

berbagai kendala secara administrtaif dan kendala sosial terutama lingkungan 

masyarakat sendiri. Karena masalah kemiskinan yang terjadi pada perempuan 

berkaitan dengan masalah pemberdayaan ini terjadi di berbagai sektor. Kemudian 

yang menjadi pertimbangan lain dalam mejalankan program pemberdayaan 

perempuan dalam pembangunan dalam hal ini untuk meminimalisisr angka 

kemiskinan di Indonesia 

 Mengapa kemudian pemberdayaan perempuan yang menjadi perhatian dalam 

proses pembangunan di Indonesia terutama dalam upaya mengurangi angka 

kemiskinan di Indonesia.  
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 Alasan yang melatar belakangi hal tersebut bahwa sebenarnya perempuan 

memegang sejumlah fungsi sentral dalam keluarga dan sekaligus merupakan sumber 

daya ekonomi yang tidak kalah penting dibandingkan dengan laki-laki. Karena 

banyak hal yang menjadi bukti bahwa perempuan justru memberikan sumbangan 

yang besar bagi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan baik untuk keluarganya 

maupun untuk masyarakat sekitarnya.  

 Selain itu konstruksi masyarakat terhadap perempuan yang ada selama ini, 

sebagai jenis kelamin kedua yang masih termarginalkan. Padahal posisi dan peran 

perempuan setara dengan laki-laki. Tetapi dalam realita, perempuan dalam aksesnya 

yang berkaitan dengan dirinya di lingkungan sosial masih saja terabaikan. Sebaliknya 

kontribusi perempuan, nyata dirasakan bagi banyak orang dalam proses 

pembangunan yang ada.  

 Pemberdayaan perempuan disini lebih kepada bagaimana mengupayakan 

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan agar mempunyai akses dan kesempatan 

yang seimbang dalam kehidupanya, tidak kemudian pemberdayaan perempaun 

diartikan sebagai suatu hal yang ”memenangkan” perempaun dari kuasa laki-laki, 

seimbang dan setara, kedua hal tersebut itu menjadi pokok dalam konsep 

pemberdayaan perempaun ini.  

 Pemberdayaan terhadap kaum perempuan perlu digiatkan karena selama ini 

perempuan hanya dianggap sebagai penunggu dan mengurus rumah atau sebagai 

”Koncho Wingking” . Asumsi masyarakat yang menganggap perempuan sebagai 
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kaum yang lemah, emosional dan pasif karena itu banyak orang percaya bahwa 

perempuan sudah sewajarnya hidup di lingkungan keluarga. Melihat kondisi ini 

SPEK HAM ingin membuktikan bahwa asumsi itu kurang tepat. Melaui program 

pemberdayaan bagi perempuan yang termarginalkan seperti yang sedang dilaksankan 

di Kelurahan Sewu Surakarta. Perempuan di Kelurahan Sewu perlu diberdayakan 

mengingat besarnya kuantitas perempuan di Kelurahan ini. Kelurahan Sewu 

mempunyai jumlah penduduk miskin yang cukup banyak dan sebagian besar kaum 

perempuan dari keluarga miskin ini kurang berdaya sehingga pantas menjadi obyek 

sasaran pemberdayaan. 

b. Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan lain dalam penelitian ini 

adalah penelitian dengan judul:Peran LSM InterAksi dalam memberdayakan kaum 

difabel korban gempa di klaten, oleh Muhamad Imdad pada tahun 2007. yang 

membedakan dengan penelitian ini adalah lembaga pelaksana dampingan 

pemberdayaan, LSM InterAksi merupakan lembaga yang diteliti, sedangkan Penulis 

meneliti LSM SPEK HAM. selain itu ada hal lain yang mebedakan yaitu obyek 

pemeberdayaanya, Imdad mengungkapkan tentang pemberdayaan kaum difabel 

korban gempa di klaten, sedangkan penelitian penulis tentang pemberdayaan kaum 

perempuan dikelurhan Sewu Surakarta. Penelitian Imdad merupakan jenis penelitian 

deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang peran LSM InterAksi dalam 

memberdayakan kaum difabel korban gempa di klaten. Dengan analisis 
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menggunakan model analisis komparatif dengan jalan membandingkan indikator 

keberdayaan dengan hasil tindakan pemberdayaan LSM InterAksi yang diterima oleh 

difabel.  

 Penelitian imdad dilatar belakangi oleh banyaknya korban gempa bumi di 

kabupaten klaten yang cacat dan akhirnya menjadi kurang berdaya. Teknik 

pengumpulan data imdad berperan sebagai human instrument yang turun ke lapangan 

untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data. Pengumpulan data dilakukan baik 

interakif ataupun non interaktif. Pengambilan sample menggunakan teknik purposive 

sampling, sehingga sampling yang dipilih berdasar pertimbangan-pertimbangan 

bahwa sample yang dipilih dapat mewakili apa yang dimaksud dalam tujuan 

penelitian. sample yang diambil sebanyak 17 informan, dengan rincian:manager 

progarm 3 (DFP, CBR dan PPS), comunity organizer local 2, kaum difabel 11.  

 Tujuan penelitian adalah untuk menemukan peran yang dimiliki oleh 

LSMInterAksi dalam pemberdayaan terhadap difabel korban gempa bumi di 

kabupaten klaten. Peran dalam penelitian imdad lebih menunjuk kepada tindakan 

individu atau kelompok pada posisi tertentu. Peran yang dimiliki oleh LSM InterAksi 

yaitu peran pendampingan dan peran penguatan potensi diri difabel.  

 Dari hasil temuan dilapangan peran pendampingan yang dilakukan 

LSMInterAksi adalah melaui needs assesment dalam hal kebutuhan pokok difabel, 

aksesbilitas rumah akses dan MCK akses. Dalam hal peran penguatan potensi diri 
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dilakukan dengan meningkatkan potensi diri kaum difabel dengan melalui berbagai 

macam pelatihan keterampilan.  

 Peran pemberdayaan yang dilakukan oleh LSM InterAksi terhadap difabel 

korban gempa bumi di kabupaten klaten menimbulkan 3 (Tiga) dampak bagi difabel 

yaitu: 

1. Dampak Psikologis 
2. Dampak kesejahteraan pada bidang ekonomi difabel 
3. Dampak pada aspek aksesbilitas dan mobilitas difabel.  

 

G. Metodologi penelitian  

1. Jenis penelitian 

  Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualiitatif dengan pendekatan 

deskriptif yaitu untuk mengetahui sejauh mana peran SPEK HAM dalam 

pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sewu Surakarta. Penggunaan jenis 

penelitian kualitatif karena jenis penelitian ini mampu mengungkap berbagai 

informasi kualitatif yang lebih berharga daripada sekedar pernyataan jumlah atau 

frekuensi dalam bentuk angka. Penelitian kualiatif lebih banyak mementingkan segi 

”Proses”daripada ”Hasil”. Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang 

sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses (Moleong, 1998:6-

8).  
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2. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sewu, kecamatan Jebres, Kota Surakarta. 

Alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 

· Kelurahan Sewu merupakan daerah yang harus diberdayakan, karena menurut  

(Sugeng, 1998:65) rakyat yang perlu diberdayakan anatara lain:Kaum buruh, 

Petani, Nelayan, Orang miskin didesa dan dikota, Kelompok Masyarakat dalam 

kondisi yang marginal dan dalam posisi lemah, Masyarakat pinggiran. Kelurahan 

Sewu merupakan Kelurahan di kota Surakarta yang perlu diberdayakan karena 

Kelurahan ini berada dipinggiran kota Surakarta dan masyrakatnya sebagian besar 

buruh dengan pendapatan yang kecil 

· Kemudahan dalam memperoleh ijin penelitian serta informasi yang diperlukan 

· Lokasi penelitian letaknya terjangkau oleh kemampuan peneliti 

3. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua macam jenis data 

yaitu: 

a. Data primer 

 Data primer yaitu Data yang diperoleh secara langsung dari informasi yang 

diberikan oleh informan. mereka yang diwawancarai untuk mencari informasi 
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tentang peran SPEK HAM dalam pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sewu 

kota Surakarta. Dalam penelitian ini  sumber data yang diperoleh berasal dari 

kaum perempuan di Kelurahan Sewu kota Surakarta 

b. Data sekunder 

 Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung dan 

melengkapi data primer yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data 

ini berasal dari buku-buku, arsip serta dokumen yang berhubungan dengan 

penelitian. dokumen tersebut adalah data monografi dan geografis Kelurahan 

Sewu kota Surakarta.  

4. Teknik Pengumpulan data 

a. Observasi 

  Observasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat non verbal. 

Sekalipun dasar utama daripada metode observasi adalah penggunaan indera visual 

dan indera yang lain (Slamet, 2002). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe 

observasi tidak berpartisipasi, peneliti tidak berperan ganda, peneliti berperan sebagai 

pengamat semua kegiatan yang dilakukan oleh obyek penelitian.  

b. Wawancara 

 Wawancara yaitu cara pengumpulan data dilakukan dengan teknik percakapan 

dengan informan, dengan maksud mencari informasi-informasi yang berkaitan 
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dengan kajian dalam penelitian ini. percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, 

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Moeloeng, 2002:135) dalam hal 

ini peneliti lebih dulu meminta ijin kepada informan demi kelancaran penelitian ini. 

Pelaksanaan wawancara di lapangan peneliti mengajukan daftar pertanyaan yang 

telah dipersiapkan sebelumnya. Pada pelaksanaanya daftar pertanyaan dilapangan 

bisa berkembang sesuai dengan keadaan yang terjadi. Peneliti juga menggunakan 

teknik wawancara mendalam ( In Dept Interview) untuk lebih menggali data yang 

lebih banyak dari Informan. 

 Sasaran wawancara (interviewee) dalam penelitian ini adalah Manager 

program SPEK HAM yang melaksanakan pemberdayaan perempuan di Kelurahan 

Sewu, Community Organizer SPEK HAM, komunitas Perempuan dampingan SPEK 

HAM dan Kepala Kelurahan Sewu.  

c. Studi Kepustakaan.  

 Yaitu studi kepustakaan yang dilakukan sebelum kelapangan untuk 

mengumpulkan data sekunder berkenaan dengan masalah yang diteliti. Studi ini 

dilaksanakan dengan  cara mengkaji buku-buku yang relevan dengan permasalahan 

yang dikaji penulis yaitu tentang pemberdayaan perempuan.  
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d.  Dokumentasi 

 Dalam melakukan penelitian peneliti akan menggunakan alat bantu yang 

berupa kamera. kamera yang ada digunakan untuk mengambil gambar yang ada 

dilapangan. Gambar yang diambil dapat digunakan sebagai dokumentasi dalam 

penelitian ini. Adapun gambar yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam 

penelitian ini. selain kamera penulis juga menggunakan tape Recorder yang 

digunakan untuk merekam semua isi wawancara agar tidak terjadi kehilangan data 

pada saat wawancara.  

5. Teknik pengambilan sampel 

a. Unit Analisis (Satuan kajian) 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu staff  SPEK HAM dan 

komunitas dampingan. 

b. Populasi 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah staff  SPEK HAM 

dan komunitas dampingan di Kelurahan Sewu kota Surakarta.  

c. Sampel 

Dalam penelitian ini sample yang digunakan bersifat ”purposive Sampling” 

dimana peneliti cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat 

dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui 
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masalahnya secara mendalam (Sutopo, 1998:22). Berikut beberapa Informan 

yang mewakili sample berdasar pekerjaan: 

· Manager Program SPEK HAM (1 orang) 

· Comunity organizer Program PPP di Kelurahan Sewu (1 orang) 

· Komunitas dampingan Sewu (8 orang) 

· Lurah Sewu (1 orang) 

6. Validitas Data 

 Untuk menguji keabsahan data yang telah terkumpul peneliti menggunakan 

teknik trianggulasi yaitu tenik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data, untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan 

pembanding terhadap data tersebut. Terdapat empat macam trianggulasi yaitu 

trianggulasi sumber, metode, peneliti dan teori (Moeloeng, 1998:178) Dalam hal ini 

peneliti menggunakan trianggulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang dipeoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dengan metode kualitatif. Hal tersebut akan dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakanya secara pribadi 
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.  
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

(Patton, dalam Moeloeng, 2002:178) 

 Pada akhir wawancara juga pada saaat penelitian berlangsung peneliti 

mengulangi garis besar apa yang telah apa yang telah dikatakan oleh informan 
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dengan maksud agar dia memperbaiki bila ada kekeliruan atau menambah apabila 

masih ada kekurangan 

7. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa 

interaktif, yaitu bahwa ketiga komponen aktifitasnya berbentuk Interaksi dengan 

proses pengumpulan data dari berbagai proses siklus. Dalam penelitian ini peneliti 

bergerak diantara tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan 

kesimpulan.  

Bagan I.1 
Teknik Analisis Data 

 

Sumber:Sutopo, 2002:96 

 

 

 

Pengumpulan Data 

Sajian Data Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan 
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Adapun pengertian dari ketiga analisis tersebut adalah: 

a. Reduksi data 

 Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data 

kasar yang dilaksanakan selama berlangsungnya proses penelitian.  

b. Sajian data 

 Merupakan rangkain informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat 

dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan dapat mengerti 

tentang apa yang sedang terjadi serta memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu 

pada analisa atau tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.  

c. Penarikan Kesimpulan 

 Penerikan kesimpulan merupakan kesimpulan dari apa yang telah diteliti dari 

awal hingga akhir. Kesimpulan ini bersifat longgar dan tetap terbuka. Penarikan 

kesimpulan merupakan sebagian dari kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan 

juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.  

BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

 

 Dalam penelitian ini akan mengkaji mengenai peran SPEK HAM dalam 

pemberdayaan perempuan di Kelurahan Sewu kota Surakarta. Dalam bab ini diuraikan secara 

umum mengenai lokasi penelitian, yaitu mengenai keadaan umum atau lokasi penelitian di 

Kelurahan Sewu serta mengenai profil SPEK HAM sebagai Lembaga pelaksana 

pemberdayaan di Kelurahan Sewu. Dari uraian ini diharapkan dapat menunujukan adanya 
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gambaran mengenai deskripsi lokasi penelitian beserta kadaan sosial Kelurahan Sewu 

sehingga bisa mendasari adanya peran SPEK HAM dalam pemberdayaan perempuan di 

Kelurahan Sewu Surakarta.  

A. Deskripsi Kelurahan Sewu 

1. Keadaan geografis Kelurahan Sewu 

a) Letak dan batas wilayah 

 Kelurahan Sewu atau yang lebih akrab ditelinga kita dengan nama kampung Sewu, 

merupakan sebuah Kelurahan yang berada di kecamatan Jebres kota Surakarta. Kelurahan 

Sewu terkenal akan ritual apem sewu yang digelar setiap tanggal  10 Zulhijah dalam 

penaggalan Islam atau Hijriah. Wilayah Kelurahan Sewu merupakan sebuah dataran rendah 

dengan ketinggian 90 meter diatas permukaan laut (mdl) . Jarak Kelurahan Sewu dari pusat 

pemerintahan kecamatan  adalah 3km, jarak dengan pusat pemerintah kota adalah 2, 5km, 

jarak dari ibukota provinsi adalah 100km, sedangkan jarak dengan ibukota Negara adalah 

480km.  

 Kelurahan Sewu mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut: 

- Sebelah utara  :Kelurahan Jagalan 
- Sebelah Selatan :Kabupaten Sukoharjo 
- Sebelah Barat  :Kelurahan Gandekan 
- Sebelah Timur  :Kelurahan Pucangsawit 

 
 Kelurahan Sewu lokasinya dekat dengan sungai Bengawan Solo bahkan berbatasan 

langsung dengan bengawan solo seperti pada Rw 01 dan Rw 07, karena letaknya yang berada 

di bantaran sungai ini maka tak ayal lagi Kelurahan ini menjadi langgganan banjir setiap 

musim penghujan tiba, seperti yang terjadi pada akhir  tahun 2007 dan awal tahun 2009 ini 
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b) Luas Wilayah 

 Luas wilayah Kelurahan Sewu adalah 48, 50 Ha, dan 29, 79 Ha digunakan sebagai 

pemukiman warga. Kelurahan Sewu terbagi dalam 9 Rw dan 35 Rt (Monografi Kelurahan 

Sewu, Maret 2009) 

2. Keadaan Demografi Penduduk Kelurahan Sewu 

   Penduduk Kelurahan Sewu berjumlah 8. 492 jiwa yang terbagi dalam 1961 kk, atau 

setiap  KK rata-rata jumlah anggota keluarganya 4-5 orang. Sedangkan luas wilayahnya 

adalah 48, 50ha maka dapat diketahui tingkat kepadatan penduduk di Kelurahan Sewu 

adalah17. 311. Sedangkan perbandingan penduduk antara laki-laki dengan perempuan adalah 

laki-laki berjumlah 4. 161 dan perempuan adalaha 4. 331 dan dengan sex ratio sebesar 96, 07. 

Jumlah penduduk yang besar dan dengan tingkat kepadatan yang tinggi maka Kelurahan 

Sewu memiliki berbagai masalah-masalah sosial seperti perumahan, kesehatan dan juga 

tindak kriminalitas yang dapat menjadi kerawanan sosial. Sebagai contohnya banyak ditemui 

pemukiman liar disepanjang bantaran sungai Bengawan Solo seperti yang terdapat di Rw 01 

dan Rw 07, selain dibantaran sungai juga terdapat pemukiman liar yang terdapat dilahan 

milik pemerintah tepatnya dibelakang pasar tanggul atau lebih tepat terdapat diwilayah Rw 

08.  

  Perkembangan sebuah wilayah tidak terlepas dari pertumbuhan penduduknya, 

sebagai wilayah yang terus berkembang maka Kelurahan Sewu memiliki perkembangan dan 

pertumbuhan penduduk yang cukup besar, hal ini dapat terlihat sebagai berikut:  
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Tabel II. 1 
Banyaknya jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur 

Umur 
(Tahun) 

Laki-laki 

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

JUMLAH 

0-04 tahun 544 553 1097 

05-09 tahun 315 326 641 

10-14 tahun 300 408 708 

15-19 tahun 459 475 934 

20-24 tahun 477 541 1018 

25-29 tahun 350 346 696 

30-39 tahun 471 469 940 

40-49 tahun 448 470 918 

50-59 tahun 429 412 841 

60+ 368 331 699 

JUMLAH 4161 4331 8492 

Sumber:Monogarfi Dinamis Kelurahan Sewu pada bulan maret 2009 

 Melihat tabel diatas menunjukan bahwa penduduk usia produktif di Kelurahan Sewu 

cukup besar mencapai 5.347 jiwa. tetapi hal ini juga menjadi problem bagi penyediaan 

lapangan pekerjaan dan pendidikan bagi anggota masyarakat usia produktif. Sedangkan 
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lapangan pekerjaan yang terdapat sekarang ini belum mencukupi dan problematika penduduk 

ini akan menjadi besar bila pemerintah tidak segera turun tangan dan juga harus dibantu oleh 

berbagai pihak.  

 Sedangkan komposisi penduduk Kelurahan Sewu berdasar mata pencaharianya adalah 

sebagai berikut seperti yang digambarkan pada Tabel II. 2 

Tabel II. 2 
Banyaknya penduduk menurut mata pencaharian 

(Bagi umur 10 tahun keatas) 
Jenis Mata Pencaharian Jumlah 

Pengusaha 22 

Buruh industri 3159 

Buruh Bangunan 820 

Pedagang 255 

Pengangkutan 73 

Peg. Negeri(Sipil/TNI) 65 

Pensiunan 70 

Lain-lain 2367 

JUMLAH 6831 

         Sumber:Monogarfi Dinamis Kelurahan Sewu pada bulan maret 2009 

  Dari Tabel diatas dapat terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Sewu 

bekerja disektor informal dan yang bekerja sebagai PNS hanya 65 orang sedang selebihnya 

bekerja disektor informal atau dibidang swasta. Penduduk yang bekerja sebagai buruh 

industri cukup besar mencapai 3159 orang, Sedangkan yang bekerja sebagai buruh bangunan 
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sebanyak 820 orang. Kenyataan ini menunjukan bahwa orientasi pembangunan kita masih 

tertumpu kepada sektor industri yang menyebabkan masyarakat banyak yang bekerja sebagai 

buruh. Di satu sisi, industri dapat menyerap banyak tenaga kerja tetapi dipihak lain masalah-

masalah perburuhan menjadi problem yang hingga saat ini belum terselesaikan terutama 

mengenai upah dan kesejahteraan buruh. Sebagai buruh dengan pendapatan sesuai UMR kota 

Surakarta yaitu Rp. 450. 000. Sedangkan dari tahun-ketahun biaya hidup minimum  

masyarakat selalu mengalami kenaikan yang cukup besar, hal ini disebabkan oleh dampak 

dari krisis ekonomi yang belum berakhir hingga sekarang. Kesulitan ekonomi juga 

diperparah lagi dengan pola hidup masyarakat Kelurahan Sewu yang lebih besar pasak 

daripada tiang, hal ini dapat diketahui dari hasil studi rumah tangga yang dilakukan oleh 

SPEK HAM, ternyata pendapatan perbulan hanya mampu menyokong kebutuhan hidup 36% 

dari total kebutuhan hidup keluaraga selama sebulan, padahal untuk kebutuhan dari sektor 

pangan saja mencapai 46% dari total kebutuhan hidup keluarga perbulan, belum lagi 

kebutuhan dari sektor pendidikan, sektor energi, sektor kesehatan dan sektor lainya. berati 

terdapat defisit sebesar 64% dari total kebutuhan hidup keluarga selama sebulan. Penduduk 

Kelurahan Sewu menutup defisit keuangan keluarga ini dengan cara mengutang atau 

meminjam uang kepada tetangga, simpan pinjam di PKK atau bahkan dengan meminjam 

uang ditempat potangan (orang yang meminjamkan uang dengan bunga yang tidak wajar). 

Karena rendahnya pendapatan keluarga jika dibandingkan dengan biaya hidup yang 

dikeluarkan keluarga, sehingga , masih banyak ditemui keluarga yang berada dibawah garis 

kemiskinan seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini 
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Tabel II. 3 
Banyaknya keluarga sejahtera menurut tahapanya 

Pra KS KS 1 

Ekonomi Non 

Ekonomi 

Ekonomi Non 

Ekonomi 

KS II KS III KS 111 

PLUS 

205 - 452 - 519 521 188 

 Sumber:Jebres dalam angka tahun 2007 

  Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa penduduk Kelurahan Sewu masih ada yang 

masuk dalam kategori keluarga Pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 dengan jumlah yang 

cukup besar, keluarga pra sejahtera dan keluarga  sejahtera 1 inilah yang perlu diberdayakan 

yang tujuanya adalah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Rendahnya tingkat kesejahteraan 

penduduk Kelurahan Sewu juga didasari atas rendahnya juga tingkat pendidikan penduduk 

Kelurahan Sewu seperti yang tergambar dalam Tabel berikut ini: 

 

 

 

 

 

Tabel. II.4 
Banyanya penduduk usia 5 tahun keatas menurut tingkat pendidkan 
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Tingkat pendidikan Jumlah 

Tamat Akademi/Perg. Tinggi 151 

Tamat SLTA 1147 

Tamat SLTP 2991 

Tamat SD 608 

Tidak Tamat SD 425 

Belum Tamat SD 413 

Tidak sekolah 2757 

JUMLAH            :                     8492 

            Sumber:Monogarfi Dinamis Kelurahan Sewu pada bulan maret 2009 

  Penduduk Kelurahan Sewu tingkat pendidikanya relatif rendah, mayoritas hanya tamat 

wajib belajar 9 tahun yaitu sebesar 2991 orang dan penduduk yang tamat perguruan tinggi 

hanya 151 orang hal inilah salah satu faktor yangt menyebabkan rendahnya kesejahteraan 

penduduk Kelurahan Sewu.  

 

 

 

 

 

B. Deskripsi SPEK HAM 

1. . Gambaran Umum SPEK HAM 
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 Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) 

Solo, adalah sebuah organisasi non profit, independen, mandiri, yang merupakan kumpulan 

orang-orang berlatar belakang gerakan mahasiswa, organisasi sosial, serta bersifat pluralis, 

dengan komitmen pada penegakan Hak Asasi Manusia khususnya Hak Asasi Perempuan. 

Didirikan pertama kali tanggal 20 November 1998 serta terdaftar pada Akta Notaris No. 4, 

tanggal 6 Januari 1999 oleh kantor Notaris Sunarto, S. H di Jl. Prof. Dr. Supomo 20 A 

Surakarta dalam bentuk Yayasan. Dalam perkembangannya Yayasan ini berubah menjadi 

Perhimpunan sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Anggota SPEK-HAM pada 28 April – 

1 Mei 2006.  

 Sejak awal berdirinya, SPEK-HAM telah melakukan berbagai upaya penguatan dan 

membangun kesadaran masyarakat sipil melalui pendidikan publik, pendampingan korban 

(litigasi dan non litigasi), merintis pusat informasi & dokumentasi, serta advokasi kebijakan, 

khususnya pada isu ketidakadilan terhadap perempuan. Upaya-upaya ini dilakukan sebagai 

komitmen organisasi untuk ikut berkontribusi dalam proses perubahan sosial menuju tatanan 

masyarakat yang lebih adil dan bermartabat, dengan menggunakan perspektif gender, HAM, 

dan pluralisme sebagai landasan gerak organisasi dalam memperjuangkan visi dan tujuannya.  

 Dalam perkembangan organisasi, berbagai aktivitas pendampingan pada korban dan 

pendidikan publik sebagai upaya pencegahan kekerasan belum menghasilkan kontribusi 

dalam proses transformasi sosial. Pada kenyataannya problem sosial, ekonomi, politik, dan 

budaya di masyarakat masih menempatkan perempuan dalam posisi paling terpinggirkan 

diantara kelompok masyarakat yang termiskinkan. Hal ini disebabkan oleh konsep 

pembangunan yang berpihak pada akumulasi modal dan kebutuhan pasar yang terbukti gagal 

menyelesaikan persoalan dominasi ideologi/budaya, persoalan kelas, gender dan lingkungan. 
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Akibatnya kebutuhan dasar masyarakat tidak menjadi prioritas untuk dipenuhi sehingga 

berbagai bentuk ketidakadilan menjadi muara atas situasi kemiskinan yang diciptakan. Dalam 

situasi ini, kelompok perempuan yang secara kultural terdiskriminasi menjadi bagian paling 

menderita dan terlemahkan oleh negara.  

 Berdasarkan kerangka pikir tersebut, SPEK-HAM melihat perjuangan untuk 

mendapatkan hak-hak dasar masyarakat yang dibarengi dengan visi penghapusan 

diskriminasi terhadap perempuan menjadi tujuan organisasi ke depan. Dengan visi tersebut 

maka untuk tiga tahun ke depan SPEK-HAM merumuskan tiga strategi utama ; 

pengorganisasian kelompok masyarakat miskin khususnya perempuan, pendidikan kritis 

untuk perubahan pola pikir, dan advokasi untuk pemenuhan dan perlindungan kebutuhan 

dasar masyarakat sipil, khususnya perempuan. Dari semua tahapan tersebut di atas, proses 

pembangunan gerakan sosial menuju masyarakat yang berkeadilan sosial dengan 

menggunakan perspektif gender, HAM, pluralisme, dan lingkungan, menjadi dimensi 

terpenting.  

2. Tujuan , Visi, Misi dan Mandat SPEK HAM 

a) Tujuan berdirinya SPEK HAM 

 Mempengaruhi pola pikir masyarakat dan kerangka kerja pembangunan yang 

mendorong terjadinya perubahan pranata sosial yang lebih menjamin terpenuhinya hak-hak 

dasar masyarakat khususnya perempuan dan menghilangkan terjadinya pemiskinan 

struktural.  

b) Visi SPEK HAM 
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 Terpenuhinya hak-hak dasar manusia serta jaminan sosial secara berkelanjutan 

khususnya untuk kaum perempuan yang terpinggirkan.  

c) Misi SPEK HAM 

1. Mengembangkan model-model pendidikan kritis di masyarakat terutama kelompok 

perempuan untuk meningkatkan kesadaran kritis dibidang ekonomi, kesehatan, 

pendidikan dan partisipasi.  

2. Melakukan pengorganisasian masyarakat khususnya kelompok perempuan untuk 

mendorong munculnya gerakan sosial yang mampu merubah pranata sosial dalam 

bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan dan partisipasi.  

3. Meningkatkan kapasitas organisasi/ kelompok perempuan dalam pengelolaan dan 

mobilisasi sumberdaya bagi pemenuhan kebutuhan dasarnya yaitu ekonomi, kesehatan, 

pendidikan dan partisipasi.  

4. Melakukan dan mengembangkan strategi advokasi untuk memberikan perlindungan 

dan pelayanan pada masyarakat khususnya perempuan.  

d) Mandat SPEK HAM 

 Menyelenggarakan pendidikan alternatif untuk penguatan kelompok-kelompok 

perempuan dalam rangka pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dasar dan hak-haknya 

secara berkelanjutan.  

3. Pendekatan dan Target Group 

a) Pendekatan 

1. Pengorganisasian kelompok masyarakat miskin khususnya perempuan 
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2. Pendidikan kritis untuk perubahan pola pikir 

3. Advokasi untuk pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dasar masyarakat sipil.  

b) Target Group 

 Berdasarkan analisa makro tentang kemiskinan struktural dan posisi masyarakat 

miskin khususnya perempuan, maka target group SPEK-HAM adalah :Masyarakat sipil, 

khususnya perempuan yang mengalami berbagai bentuk ketidakadilan akibat tidak 

terpenuhinya hak-hak dasar manusia, terutama kelompok perempuan miskin di perkotaan dan 

pedesaan 

4. Bentuk-bentuk kerjasama yang pernah dilakukan 

 Untuk mewujudkan visi dan misi lembaga, SPEK-HAM telah bekerjasama dengan 

beberapa organisasi dan jaringan. Beberapa diantaranya adalah hal-hal yang terkait dengan 

program ini ; 

a) Kerjasama dengan Organisasi Jaringan 3 tahun terakhir: 

1. Terlibat dalam jaringan Advokasi untuk UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga dan melakukan sosialisasi UU tersebut bekerjasama dengan LBH-Apik Jakarta 

2. Terlibat dalam Jaringan Advokasi Nasional dan monitoring pelaksanaan Konvensi Hak 

Anak di Indonesia 

3. Bekerjasama dengan Mitra Perempuan dan 12 NGO Perempuan lain di Indonesia untuk 

menyusun Data Base Kekerasan Dalam Rumah Tangga di 13 Kota Besar, (2003-2004) 

4. Jaringan Advokasi Nasional PRT (JALA PRT) – (tahun 2004 – sekarang) 
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5. E-Net for Justice /Jaringan Nasional Pendidikan untuk Keadilan dalam rangka 

pengembangan Pendidikan Alternatif di tingkat nasional khususnya Pendidikan Adil 

Gender (PAG) untuk kelompok marginal- ( 2004 – sekarang) 

6. Gerakan Anti Politisi Tercela (Gantipola), Kota Surakarta – (2004 – sekarang) 

7. Association Women International Development /AWID ( 2004  - sekarang) 

8. Inisiator dan anggota jaringan konsorsium Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota 

Surakarta (PTPAS) – (2004 – sekarang) 

9. Forum Komunikasi Peduli Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

10. Jaringan LSM Mitra KIA/ICCO – Jateng DIY (2005 – sekarang) 

11. Jaringan Mitra HIVOS (2005 – sekarang) 

12. Jaringan Perempuan Pembela HAM Nasional – Komnas Perempuan (2006 – sekarang) 

13. Jaringan LSM Peduli AIDS Kota Surakarta (2006- sekarang) 

14. Masyarakat Peduli Pendidikan Kota Surakarta – 2006 – sekarang 

15. Forum Belajar Komnas Perempuan (2006 – sekarang) 

16. Tim Relawan Kemanusiaan Korban Gempa (2006 – sekarang) 

17. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Tengah 

18. Jaringan Mitra FHI Jawa Tengah ( 2006 – sekarang) 

19. Tim Koordinasi Pemberantasan Buta Aksara Kota Surakarta (2006 – sekarang) 

20. Gender Working Group (GWG) Jogja-Jawa Tengah (2006 – sekarang) 

21. Kerjasama di tingkat lokal untuk melakukan Pengarusutamaan Gender baik dengan 

pemerintah kota, ormas perempuan (PKK, GOWS, WKRI, Muslimat, Fathayat dll), 

maupun media (radio dan koran) 

b) Kerjasama dengan Mitra Nasional dan Internasional 
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1. Bekerjasama dengan Solidaritas Perempuan-Jakarta (1999) untuk program, ”Identifikasi 

Isu Perempuan dalam Partai Politik”  

2. Bekerjasama dengan USAID-SWIFT Surabaya (1999) untuk melakukan  Dialog Politik 

dan Lokakarya dengan Partai Politik dengan tema “Peran Perempuan di Sektor Publik” 

3. Bekerjasama dengan LP3ES-Jakarta (Juni–Agustus 1999) dengan program, 

”Pemberdayaan Isu – Isu Perempuan Lapisan Bawah di Wilayah Surakarta”.  

4. Kerjasama lanjutan dengan USAID-SWIFT Surabaya (Oktober – Desember 1999), 

dengan program, ”Pemberdayaan Isu – isu Perempuan di Wilayah Jawa Tengah dan 

Jawa Timur”.  

5. Bekerjasama dengan CIDA/SGIF – Canada Jakarta (September 2000–September 2001) 

dengan program, “Kesehatan Reproduksi bagi komunitas Perempuan Marginal 

(khususnya PSK) di wilayah Kota Surakarta”.  

6. Bekerjasama dengan Civil Society Support and Stregthening Program ( CSSP )/ USAID 

– di Jakarta (Mei 2001 – September 2002),  dengan  program “Pembentukan Pusat 

Pengembangan Wacana dan Advokasi Kebijakan Isu-isu Gender di wilayah Solo dan 

Wonogiri”.  

7. Bekerjasama dengan LBH – APIK Jakarta (2003) untuk melakukan kampanye/ 

sosialisasi Rancangan Undang – undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( RUU KDRT 

).   

8. Bekerjasama dengan Civil Society Support and Stregthening Program ( CSSP )/ USAID 

– di Jakarta (Program ke-2, Februari – Agustus 2004),  dengan  program “Advokasi 

Kebijakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Surakarta 2004 ”  
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9. Bekerjasama dengan Mitra Perempuan Jakarta (Februari 2003 – Januari 2004) untuk 

program , ” Program Pendataan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga”  

10. Bekerjasama dengan Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia ( 

Partnership ) Jakarta (2003) dengan program, ” Workshop Regional Jawa; Koordinasi 

NGO/ Ormas Se-Jawa Dalam Program Pendidikan Pemilih dan Pembuatan Modul/ 

Panduan Bagi Perempuan untuk Pemilu 2004”   

11. Bekerjasama dengan Kedutaan Finlandia – Jakarta dan Uniting Church in Netherland 

(Juni 2003-Mei 2004) untuk , ”Program Pengembangan Wacana dan Penguatan Isu 

Perempuan Melalui Training/ Pelatihan Kesadaran Gender dalam Partai Politik  

Menjelang Pemilu 2004 di Solo”  

12. Bekerjasama dengan CUSO Canada (Januari 2005 – January 2006) dengan menempatkan 

seorang Cooperant sebagai Cominication Adviser  

13. Bekerjasama dengan Yayasan TIFA Jakarta (SPEK-HAM menjadi Organiser Gerakan 

Anti Politisi Tercela/Ganti Pola) pada tahun 2005 untuk program “Tracking Calon 

Kepala Daerah Kota Solo Dalam Pilkada Langsung 2005“.  

14. Bekerjasama dengan Mamacash Belanda pada bulan Oktober 2005-September 2006 

untuk program, “ Enhance Media and Networking capabilities of SPEK-HAM” .  

15. Bekerjasama dengan Kapal Perempuan Jakarta pada bulan Maret 2006 untuk bedah 

buku;”Tafsir Ulang Perkawinan Lintas Agama; Perspektif Perempuan dan Pluralisme”.  

16. Bekerjasama dengan Oxfam dan UNFPA  (bulan Juni – September 2006) untuk program 

„Emergency Respon“ di Klaten, Jawa Tengah 
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17. Bekerjasama dengan Tenggara/ Perhimpunan Mahasiswa Canada di Indonesia 

(September-November 2006) untuk program Pembangunan TK di Desa Pacing, Wedi, 

Klaten 

18. Bekerjasama dengan Family Health International (FHI) – USAID (Agustus 2006- Juni 

2008) untuk Program “Prevention program of STI/HIV/AIDS Transmission among 

Female Sex Workers and Client in Surakarta City – Cental Java” 

19. Bekerjasama dengan HIVOS – Uni Eropa (Maret 2007 – Februari 2010) untuk Program 

“Womens access to justice” di 5 wilayah se-eks Karesidenan Surakarta.  

20. Bekerja Sama dengan ICCO dan Kerk IN Actie (Januari 2008-oktober 2009) untuk 

Program peningkatan partisipasi perempuan di Kelurahan Sewu, Kelurahan Joyosuran 

dan Kelurahan Sriwedari) 

 

5. Capaian Strategis 

 Berbagai capaian strategis yang telah dilakukan oleh SPEK-HAM dalam tiga (3) 

tahun terakhir di Kota Surakarta adalah; 

a) Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu 

 Dari data kekerasan yang dimiliki oleh SPEK-HAM, jumlah/ angka kekerasan di 

Kota Surakarta termasuk menduduki angka yang cukup tinggi. Tingginya angka kekerasan 

tersebut tidak diikuti oleh tersedianya layanan yang cukup terhadap perempuan korban 

kekerasan.  

 Berdasarkan kondisi tersebut, SPEK-HAM mencoba melakukan inisiasi untuk 

membangun jaringan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Untuk itu, 
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berbagai rangkaian kegiatan dilakukan oleh SPEK-HAM untuk membangun jaringan yang 

melibatkan Pemerintah Kota, Rumah Sakit, Kepolisian, Organisasi Massa dan beberapa NGO 

yang berkompetent untuk menangani kasus kekerasan. Atas dasar itulah maka kemudian 

terbentuk sebuah jaringan yang terdiri dari enam belas ( 16 ) lembaga yang selama ini 

melakukan penanganan kasus kekerasan. Lembaga tersebut kemudian diberi nama  Pelayanan 

Terpadu untuk Perempuan dan Anak Kota Surakarta ( PTPAS ) yang telah mendapat Surat 

Keputusan Walikota Kota Surakarta.  

 

b) Jaringan Antar Aktivis Ormas ataupun Partai Politik 

 Lemahnya partisipasi/ keterlibatan perempuan dalam lembaga – lembaga public 

politik adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh perempuan di Kota Surakarta saat ini. 

Hal ini bisa dilihat dari komposisi keanggotaan DPRD Kota Surakarta tahun  2004 – 2009 

yang hanya menempatkan 6 orang wakil perempuan dari 45 anggota DPRD. Disamping itu 

lemahnya partisipasi perempuan juga bisa dilihat dalam komposisi/ keterlibatan perempuan 

dalam Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Kelurahan ( LPMK ) sebagai sebuah lembaga 

strategis di tingkat Kelurahan.   

 Melihat kondisi tersebut diatas, maka berbagai rangkaian aktivitas telah dilakukan 

oleh SPEK-HAM untuk memberikan penguatan pemahaman melalui berbagai training yang 

dilakukan. Berangkat dari hal inilah maka kemudian terbentuk sebuah jaringan antar aktivis 

organisasi massa maupun partai politik yang ada di wilayah Kota Surakarta dengan 

membentuk Kaukus Perempuan Surakarta ( KPS ). Sebagai sebuah organisasi jaringan, KPS 

memiliki posisi yang cukup strategis yang akan berfungsi untuk mendorong keterlibatan 

perempuan dalam lembaga – lembaga public.    
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6. Struktur Organisasi 

 Jumlah Staff  SPEK HAM sebanyak 35 orang, untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh SPEK HAM, SPEK HAM melakukan kerjasama dengan berbagai 

lembaga Donor dari dalam maupun luar negeri. Untuk program pemberdayan perempuan di 

Kelurahan Sewu SPEK HAM melakukan kerjasama dengan lembaga donor dari belanda 

yaitu ICCO dan Kerk In Action. untuk setiap kegiatan SPEK HAM selalu mengacu pada SOP 

(Standar Operasional Prosedur).  

 

 

 

 

Struktur Organisasi 

Bagan II. 1 
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Keterangan: 
. . . . . . . . . . . . . . . .         :Garis koordinasi dan pelaporan 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :Garis Koordinasi 
                  :Garis perintah 
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