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ABSTRACT 

ISNAINI RAHMAT, 2009, THE ROLE OF FACILITATOR (GITA 
PERTIWI) IN TRADISIONAL WOVEN SOCIETY EMPOWERMENT 
PROGRAM IN MLESE CAWAS KLATEN. Sociology Department, Faculty of 
Social and Politic Science, Sebelas Maret University of Surakarta. 

 

Traditional woven as home industry existed since 1930 and succeed in 
1970. In 1990, it was buried because of debility of market, it becomes more 
serious by an earthquake happened in 27 Mei 2006. The aim of this research is to 
know the role of facilitator (Gita Pertiwi) in Traditional Woven Society 
Empowerment Program in Mlese, Cawas, Klaten. Weber’s social action theory is 
used in this research. This research applies a descriptive-qualitative method. 
Mlese, Cawas, Klaten is the location of this research and the population is 
traditional woven society in Mlese, Cawas, Klaten. 
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The data sources of this research are the primary data (Karya Mandiri 
Woven Group, Gita Pertiwi as facilitator and the head of village) and the 
secondary data (Documents and events). Technique of sampling used in this 
research is non probability which a researcher has the biggest role in deciding who 
and how many sampling are used. In taking the sample, this research uses 
maximum variation sampling, i.e. taking the informant based on different 
characteristics. Then the choice of informant based on purposive sampling, 
because it can be able to catch the comprehensiveness and the deepness of the 
data. Validity of data used is triangulation data and technique of collecting data is 
in-depth interview. The method uses to analyze the data is interactive analysis 
method in form of cycle. This form of analysis model remain to move among four 
components analysis (data reduction, data and drawing the 
conclusion/verification) with process of collecting data during the research. 

The result of this research related to the role of facilitator (Gita Pertiwi) in 
Traditional Woven Society Empowerment Program in Mlese, Cawas, Klaten are 
how a fasilitator (Gita Pertiwi) can manifest her role in raising human resource 
(assistant in group, visiting and discussing in weaver house, and trainer of 
organization management and also coloration) and giving aids (stimulant assets 
and equipments) for weaver, having mutual interrelatedness and part of follow-up 
of the previous activities. 

The research found that the role of facilitator (Gita Pertiwi) is subjective 
which is as an application from social action theory which emphasize to the 
activity of a weaver in preserving and modernizing traditional woven. 

 

 

ABSTRAK 

ISNAINI RAHMAT, 2009, PERANAN FASILITATOR (GITA PERTIWI) 
DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TENUN 
TRADISIONAL DI DESA MLESE CAWAS KLATEN. Jurusan Sosiologi, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

 Tenun tradisional sebagai industri rumah tangga ada sejak tahun 1930-an 
dan mengalami kejayaan pada tahun 1970-an. Pada tahun 1990-an mengalami 
keterpurukan akibat lesunya pasar, hal ini diperparah dengan adanya bencana 
gempa bumi pada 27 Mei 2006. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
peranan Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam program pemberdayaan masyarakat tenun 
tradisional di Desa Mlese Cawas Klaten.  
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 Teori Tindakan Sosial dari Weber adalah yang dipakai pada penelitian ini 
dan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini 
ditenun tradisional Desa Mlese Cawas Klaten dan populasinya adalah masyarakat 
penenun tradisional di Desa Mlese Cawas Klaten. Sumber datanya dari data 
primer (Kelompok Tenun Karya Mandiri, Fasilitator Gita Pertiwi dan Kepala 
Desa), dan data sekunder (dokumen dan peristiwa). Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah non probabilitas, dimana peneliti mempunyai peranan 
yang paling besar dalam menentukan siapa dan berapa sampling yang digunakan. 
Penelitian ini dalam pengambilan sampelnya menggunakan maximum variation 
sampling, yaitu pengambilan informan yang memiliki ciri-ciri yang berbeda. 
Kemudian pemilihan informan diambil secara purposive sampling, karena 
dipandang lebih mampu menagkap kelengkapan dan kedalaman data. Validitas 
data yang dipakai adalah trianggulasi data dan dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indepth interview). Analisis 
data dengan menggunakan metode analisis interaktif, dengan model analisis 
berbentuk siklus. Bentuk ini tetap bergerak diantara empat komponen analisis 
(meliputi reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan/verifikasi) dengan 
proses pengumpulan data selama kegiatan berlangsung. 

  Hasil penelitian terkait peranan Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam program 
pemberdayaan masyarakat tenun tradisional di Desa Mlese Cawas Klaten adalah 
Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam mewujudkan peranannya melakukan kegiatan 
peningkatan sumberdaya manusia (pendampingan di tingkat kelompok, kunjungan 
dan diskusi di rumah penenun, dan pelatihan manajemen organisasi maupun 
pewarnaan) dan pemberian bantuan (stimulant modal dan bantuan peralatan) 
kepada penenun, memiliki saling keterkaitan dan bagian dari tindaklanjut 
kegiatan-kegiatan sebelumnya. 

 Temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah peranan Fasilitator 
(Gita Pertiwi) bersifat membatin atau subyektif yang merupakan aplikasi dari 
Teori Tindakan Sosial dengan menekankan pada tindakan si aktor dalam 
melestarikan dan memajukan tenun tradisional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

 Gempa berkekuatan 5.9 skala richter (SR) mengguncang daerah DI 

Jogyakarta dan Jawa Tengah bahkan hingga terasa samapai Jawa Timur, yang 

terjadi pada Sabtu, 27 Mei 2006 pukul 05.53 WIB. Berdasarkan pemantauan oleh 

Stasiun Geofisika Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Jogyakarta, gempa 

tektonik berkekuatan 5,9 skala richter (SR) tersebut terjadi di lepas pantai 

Samudra Hindia. Pada posisi episentrum koordinat 8,26 Lintang Selatan dan 

110,33 Bujur Timur, atau 38 kilometer selatan Jogyakarta pada kedalaman 33 

kilometer dengan diikuti gempa susulan berkekuatan kecil. Sehingga 

menimbulkan korban meninggal dan kerusakan fasilitas.  

 Di wilayah DI Jogyakarta kerusakan terjadi didaerah Sleman, Kulon 

Progo, Bantul dan Gunung Kidul, dengan rusak berat 109.100 buah, sedang 

123.930 buah dan ringan 174.988 buah. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah 

kerusakan terjadi di daerah Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri dan Purworejo, 

dengan rusak berat 96.778 buah dan ringan 103.248 buah, sehingga total 

kerusakan berat 205.888 buah, sedang  123.930 buah dan ringan 278.236 buah. 

Untuk korban meninggal dari bencana tersebut di wilayah DI Jogyakarta sebanyak 
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4.715 jiwa dan luka-luka 19.396 jiwa. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah  korban 

meninggal sebanyak 1.063 jiwa dan luka-luka 18.526 jiwa, sehingga total korban 

meninggal  5.778 jiwa dan luka-luka 37.912 jiwa. 

 Bencana gempa bumi tersebut yang terjadi baik DI Jogyakarta dan Jawa 

Tengah berimbas pada kelangsungan kehidupan masyarakat, karena banyak warga 

masyarakat yang kehilangan keluarga dan usaha atau pekerjaan. Selain itu juga 

meninbulkan banyak kerusakan fasilitas yang ada, baik milik umum atau pribadi. 

Akibatnya kondisi ini sangat berpengaruh pada keadaan perekonomi masyarakat 

dua wilayah tersebut. Akan tetapi masyarakat harus bisa kembali bangkit untuk 

menjalani hidup dan berusaha melupakan duka dari bencana tersebut. 

 Dampak bencana tersebut pada kehidupan masyarakat Cawas Klaten 

juga tidak jauh berbeda dengan masyarakat korban gempa bumi lainnya di DI 

Jogyakarta. Terbukti banyak rumah dan tempat usaha (baik pabrik atau rumah 

tangga), seperti industri gerabah, genteng, mebel, tenun dan sebagainya yang 

rusak. Akan tetapi yang paling terasa terkena dampaknya dari bencana itu adalah 

usaha home industry (rumah tangga) tenun tradisional, yang tersebar hampir 

diseluruh kelurahan Cawas. Usaha tenun tradisional dikenalkan pertama kali pada 

tahun 1930. Pada saat itu juga dilakukan penyempurnaan alat-alat tenun oleh 

Intitut Tekstil Bandung menjadi ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) yang 

berkekuatan operasi 28 kali lebih cepat.  

 Tenun dengan menggunakan ATBM mengalami kejayaan pada tahun 

70-an, karena banyak pengrajin yang memproduksi dan banyak pengepul yang 
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kaya dari usaha tenun tradisional. Hal ini terjadi karena adanya para pedagang 

atau pembeli dari luar kota atau daerah berdatangan ke Cawas untuk membeli 

tenun tradisional untuk dijual lagi atau sebagai cindramata. Adanya ulah dari 

pengrajin dengan membuat tenun yang lebih murah, akan tetapi kualitasnya buruk 

karena warnanya pudar, kusut dan kasar. Pada tahun 90-an tenun tradisional 

Cawas kurang diminati lagi dan mengalami keterpurukan, karena jual beli di 

pasaranan lesu. 

 Kondisi masyarakat penenun di Cawas sebelum bencana dalam lesu, 

sehingga dengan adanya bencana gempa bumi tersebut kondisi mereka semakin 

lesu lagi dan mengancam kelestarian atau keberadaan tenun tradisional. Karena 

berimbas pada  semakin melemahnya produksi tenun di Cawas, dengan adanya 

alat produksi rusak dan minimnya modal dalam melakukan usaha kembali. 

Kerusakan alat produksi terjadi hampir 80%, seperti alat tustel, sisir, sekir dan 

teropong. Adapun peralatan yang mereka dapat perbaiki dengan bahan-bahan sisa 

gempa yang dibantu oleh tukang kayu setempat adalah tustel, sisir dan teropong. 

Akan tetapi, permasalahan yang terbesar dirasakan oleh para pengrajin adalah 

rusaknya alat sekir atau pemintal benang, karena tidak bisa diperbaiki dan apabila 

beli baru atau second (bekas)  mahal.  

Proses sekir ini merupakan salah satu proses penting dalam siklus produksi 

usaha tenun. Penyekiran ditentukan motif atau pola produk yang akan dibuat.  

Proses sekir membutuhkan waktu yang lama, karena terbatasnya orang yang ahli 

menyekir dan alatnya. Rata-rata 1 desa memiliki 1-2 orang tukang sekir dengan 
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kapasitas 3 bum per 2 hari (1 bum = 15 kg benang). Untuk proses sekir 

dibutuhkan 2 orang tenaga kerja. Pasca gempa proses sekir semakin lama karena 

banyaknya peralatan sekir yang rusak. Akan tetapi apabila beli second (bekas) 

juga masih mahal, yang harganya berkisar antara Rp 3.000.000,00-Rp 

3.753.000,00. Oleh karena itu, diperlukan alat sekir dimasing-masing desa untuk 

perpendek proses produksi dan mengatasi melemahnya produksi tenun. 

Selain itu yang menjadi permasalah adalah permodalan. Kondisi pasca 

peristiwa tersebut mereka banyak kehilangan harta benda, sehingga mereka dalam 

melakukan produksi masih terbatas dan semampunya. Masyarakat disana pada 

umumya melakukan aktivifitas ini, hanya sekedar untuk menyambung hidup. 

Akibatnya apabila mereka menenun dan mendapatkan 10 meter atau 20 meter 

tenun kasar langsung mereka jual kepengepul untuk ditukar dengan uang atau 

benang. Alasannya mereka terdesak untuk uang saku anak, kebutuhan rumah 

tangga atau sosial. Sehingga secara usaha mereka masih monoton dan tidak ada 

pemikiran untuk mengembangkan usaha mereka dengan mengolah sampai akhir, 

seperti kain tenun kasar dijadikan taplak meja, sarung bantal dan lain-lain. Adanya 

modifikasi kerajinan tenun ini memiliki tujuan agar senantiasa dapat menciptakan 

motif baru dan bisa bersaing dengan tenun modern. 

Oleh Fasilitator (Gita Pertiwi) pasca gempa bumi telah melakukan 

pendampingan kepada penenun tradisional Cawas yaitu dengan membantu 

membangun rumah yang rusak sebanyak 55 buah, memberikan bantu modal usaha 

kepada 5 kelompok, pelatihan menjalankan kelompok, pelatihan manajemen 
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keuangan, pelatihan pewarnaan, pelatihan pemasaran dan pelatihan modifikasi. 

Adapun kegiatan tersebut yang dilakukan Gita Pertiwi bertujuan agar kerajinan 

tenun tradisionl bangkit dan terjaga kelestariannya, sehingga masyarakat tetap 

bisa berkarya dan mendapatkan penghasilan yang meningkat kembali. 

Program yang telah dilakukan tersebut terbagi kedalam 2 pokok kegiatan 

besar. Adapun kegiatan tersebut adalah : 

1. Peningkatan Kapasitas SDM Penenun  

 Peningkatan kapasitas SDM penenun, baik melalui forum ditingkat 

kelompok maupun pelatihan-pelatihan dan studi banding, diharapkan dengan 

adanya proses peningkatan kapasitas SDM. Berikut beberapa kegiatan yang 

dilakukan: 

1.1 Pendampingan Rutin di Tingkat Kelompok.   

Proses ini bertujuan memfungsikan kelompok sebagai 

wadah bertukar pikiran antar penenun dan memecahkan 

permasalahan berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki 

kelompok. Pertemuan bersifat fungsional dan rutin setiap 2 

mingguan di masing-masing kelompok.   

1.2   Pelatihan-Pelatihan 

a.  Pelatihan Manajemen Organisasi.  Kegiatan diikuti oleh semua 

anggota dan pengurus kelompok tenun.  Pelatihan ini bertujuan untuk 
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memberikan pemahaman kepada penenun tentang arti pentingnya 

kelompok dari bentuk-bentuk organisasi, prinsip-prinsip membangun 

kelompok (komunikasi, kerjasama) dan pengelolaannya.   

b.  Pelatihan Pewarnaan. Kegiatan ini dikuti oleh semua anggota dan 

pengurus kelompok tenun. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan ketrampilan pada penenun terkait dengan tehnik-

tehnik pewarnaan benang untuk meningkatkan kualitas produk 

tenunnya. 

2. Pemberian Bantuan 

2. 1.  Stimulant Modal 

  Sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan, 

permodalan menjadi hal penting yang dibutuhkan para penenun 

untuk memulihkan usaha.  Dari hasil pertemuan kelompok dan 

pertemuan antar pengurus disepakati bahwa stimulan modal yang 

diberikan akan dikelola dan dikembangkan oleh kelompok untuk 

modal usaha (pembelian benang, peralatan).  Penenun yang alat 

tenunnya rusak parah akan diberi prioritas pinjaman lebih besar 

untuk pembeli peralatan tenun. 

  Setiap penenun yang terlibat dalam program menerima 

stimulant modal sebesar Rp 500.000 per orang.  Perkembangannya 

disepakati bahwa kelompok tenun yang dibentuk tidak bersifat 
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tertutup, artinya kedepan bagi para penenun yang belum menjadi 

anggota kelompok boleh bergabung asalkan memenuhi persyaratan 

yang ada. Oleh karena itu, disepakati permodalan tidak dibagi rata 

tetapi dikelola kelompok sebagai usaha bersama. Stimulan modal 

dimasukkan dalam rekening kelompok dan status keuangan 

dilaporkan setiap bulan dalam pertemuan kelompok. Khusus untuk 

kelompok Japanan dan Tirtomarto, masing-masing penenun 

mendapatkan hibah Rp 150.000 per orang untuk memperbaiki alat 

tenun.  Kelompok Pakisan masing-masing orang memperolah 

pinjaman tanpa bunga Rp 150.000 untuk membeli klethek (tempat 

benang), dengan jangka waktu 5 bulan.  

  Pada prinsipnya di 5 kelompok stimulant modal digunakan 

untuk simpan pinjam, perbaikan/pembelian alat tenun, usaha benang 

dan peralatan.  Simpan pinjam diberikan kepada semua anggota, 

dengan kisaran Rp 200.000 – Rp 400.000, jangka waktu 5 – 10 

bulan,jasa 0,5 – 1 % per bulan.  Khusus untuk penenun yang alat 

tenunnya rusak parah mendapat pinjaman Rp 400.000 – Rp 500.000 

tanpa bunga, jangka waktu 5 bulan, 3 bulan pertama tidak 

mengangsur.  Sebagian stimulan digunakan untuk usaha benang dan 

peralatan, yang dapat dibeli oleh anggota maupun non anggota.  

2.2 Peralatan 
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Peralatan yang paling penting dalam usaha tenun selain sekir 

adalah kalender, sehingga Gita Pertiwi juga memberikan bantuan alat 

tersebut kepada kelompok. Usaha kalender ini dikelola oleh 

kelompok dengan aturan yang berbeda-beda.  Pada prinsipnya biaya 

kalender untuk anggota lebih murah dibandingkan non anggota, hasil 

usaha digunakan untuk membayar tenaga kerja, perbaikan alat dan 

sewa tempat.  

Dari uraian di atas adalah wujud perhatian Gita Pertiwi 

sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat peduli dengan nasib usaha 

kain tenun tradisional yang merupakan sumber kehidupan hampir 

70% masyarakat Kec. Cawas, Kab. Klaten. Bahkan hampir 80% 

perempuan di desa Pakisan, Tirtomarto, Balak, Baran dan Japanan 

mengandalkan kegiatan pembuatan kain tenun dengan alat tenun 

sederhana dan tradisional ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). Pada 

sektor ini juga penting bagi kehidupan keluarga korban gempa, 

karena sebagai tumpuhan pendapatan bagi perempuan Cawas Klaten.  

Maka selama 6 bulan Gita Pertiwi melakukan pendampingan 

dan telah melakukan pertemuan kelompok sebanyak 6 kali dengan 

melibatkan 30 penenun di Desa Mlese Cawas Klaten. Adapun 

program pemulihan usaha tenun tradisonal bagi perempuan korban 

gempa ini terbagi dalam 4 bagian kegiatan besar, yaitu : 
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1. Persiapan sosial dan perencanaan program bersama 

masyarakat 

2. Pemberian stimulant modal dan peralatan usaha tenun 

3. Peningkatan kapasitas SDM penenun 

4. Monitoring dan evaluasi program 

Gita Pertiwi sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

lingkungan, yang concern dengan berbagai permasalahan lingkungan 

akibat dampak pembangunan dan industrialisasi. Kegiatan ini mulai 

dari penyadaran, advokasi, jaringan, maupun pemberdayaan 

masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat 

yang berkeadilan sosial, dan berwawasan lingkungan, bebas dari 

segala bentuk eksploitasi antar manusia atau terhadap sumber daya 

alam, serta untuk meningkatkan harkat hidup manusia atas dasar 

kesetaraan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak asasi 

manusia. Dari uraian tersebut maka menarik minat peneliti untuk 

lebih lanjut tentang tindakan apa sajakah yang dipakai dan dilakukan 

Gita Pertiwi dalam pemberdayaan masyarakat tenun tradisional di 

Desa Mlese Cawas Klaten. 

B.   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian yang penulis lakukan adalah 

“Bagaimanakah peranan fasilitator (Gita Pertiwi) dalam program pemberdayaan 

masyarakat tenun tradisional di desa Mlese Cawas Klaten?”  
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah “Mengetahui peranan fasilitator (Gita 

Pertiwi) dalam program pemberdayaan masyarakat tenun tradisional di Desa 

Mlese Cawas Klaten” 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan ini adalah  

a). Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan menjadi bahan 

pertimbangan-pertimbangan dalam menyusun kebijakan pemerintah 

Kabupaten Klaten mengenai pemberdayaan masyarakat. 

2. Dapat sebagai bahan evaluasi dan masukkan atas pemberdayaan yang 

dilakukan oleh Gita Pertiwi. 

b). Manfaat Akademis 

Sebagai memenui syarat kelulusan setrata satu (S1) di Sosiologi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Konsep-konsep yang digunakan  

a. Peranan 

  Paul B. Horton dan Chester I. Huant (Abdul, 1987 : 100) mengartikan 

peranan sebagai perilaku yang diharapkan dari seorang yang mempunyai suatu 

status. Mempelajari peranan sekurang-kurangnya melibatkan 2 aspek yaitu : 

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

suatu peranan; kedua, memiliki sikap, perasaan dan harapan-harapan yang sesuai 

dengan peran sersebut. Oleh karena itu, untuk mencapainya seseorang akan 

mengadakan interaksi dengan orang lain (baik dengan individu maupun dengan 

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

rangsangan dan tanggapan sebagai suatu respon.1 

  Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok 

yang mempunyai status. Sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau 

posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam 

hubungannya dengan kelompok lain. Artinya status dan peran adalah dua aspek 

                                                           

1 Paul B. Horton dan Chester L Hunt. Sosiologi Jilid 1, diterjemahkan oleh Drs. Aminuddin Ram, 
M. Ed dan Dra Tirta Sobari, Penerbit Erlangga : Jakarta, 1987, hal 118. 
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dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan 

peran adalah penerapan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut. Menurut 

kamus sosiologi definisi peranan sebagai berikut : 

1. Aspek dinamis dari kedudukan. 
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban. 
3. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan. 
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.2 

  Secara konseptual status dan peran ini mempunyai arti penting dalam 

sistem sosial masyarakat. Wujud dari status dan peranan itu adalah adanya tugas-

tugas yang dijalankan oleh seseorang berkenaan dengan posisi dan fungsinya 

dalam masyarakat. Peranan yang melekat dalam diri seseorang harus dibedakan 

dengan status seseorang dalam masyarakat yang merupakan unsur status yang 

menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Didalam peranan tersebut 

terdapat dua macam harapan, adapun harapan tersebut adalah : 

1. Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau 
kewajiban dari pemegang peran. 

2. Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap 
masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannnya 
dalam menjalankan perannnya atau kewajiban-kewajibannnya 
(Soekanto, 2003 : 254).3 

  Peranan menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu 

proses. Jadi tepatnya seseorang atau kelompok menduduki suatu posisi dalam 

masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu peranan tersebut mencakup 

tiga hal, yaitu : 

                                                           

2 Soerjono Soekanto. Kamus Sosiologi. CV. Rajawali. Jakarta. 1983. hal. 440 
3 Supriyadi. Pengantar Sosiologi. BPK. UNS Press. Surakarta.1992. Hal. 34 
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1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini, meliputi 
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 
kehidupan kemasyarakatan. 

2. Peranan adalah suatu kosep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting 
bagi struktur sosial masyarakat (Seokanto, 2003:244).4 

  Menurut Hendropuspito (1989 : 182), peranan adalah suatu konsep 

fungsional yang menjelaskan fungsi (tugas) seseorang dan dibuat atas dasar tugas-

tugas yang nyata dilakukan seseorang. Peranan sebagai konsep yang menunjukkan 

apa yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Wujud dari status dan peran 

itu adalah adanya tugas-tugas yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok 

berkaitan dengan posisi atau fungsinya dalam masyarakat. 

  Konsep peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terkait 

fungsi fasilitator dengan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya yang harus 

dilaksanakan dalam sesuatu kegiatan pemberdayaan. 

b. Fasilitator 

 Fasilitator adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi 

semangat, pengetahuan, bantuan, saran suatu kelompok dalam memecahkan 

masalah sehingga kelompok lebih maju (Nn, 2007 : 1). Filosofi dari fasilitator 

adalah adanya suatu kelompok yang memilki tujuan, rencana, gagasan, program, 

sarana dalam melaksanakan kegiatan dalam memecahkan masalah yang dihadapi 

secara bersama-sama. Akibatnya fasilitator harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

                                                           

4 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. CV.Rajawali. Jakarta. 1990.  hal. 269 
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berikut : berani, disiplin, bersedia membantu, tanggungjawab, sabar (telaten), 

komunikatif (menyengkan), mencarikan suasana, mau mendengarkan orang lain, 

empati (bias merasakan) dan tanggap situasi (peka), ini karena tugas yang 

diemban fasilitator sangat berat dan butuh pengorbanan. Adapun tugas fasilitator 

dalam pendampingan kelompok adalah : 

1. Menyampaikan informasi 

2. Menjadi juru bicara/pemimpin 

3. Narasumber (membawa info dari luar) 

4. Membantu memecahkan masalah 

Tugas fasilitator ini telah mencakup sebagian kriteria yang diharapkan oleh 

Robert Bacal. Adapun kriteria fasilitator yang dimaksud adalah :  

· asking rather than telling 
· paying personal compliments 
· willing to spend time in building relationships rather than 

always being 
· task-oriented 
· initiating conversation rather than waiting for someone 

else to 
· asking for other's opinions rather than always having to 

offer their own 
· negotiating rather than dictating decision-making 
· listening without interrupting 
· emoting but able to be restrained when the situation 

requires it 
· drawing energy from outside themselves rather than from 

within 
· basing decisions upon intuitions rather than having to have 

facts 
· has sufficient self-confidence that they can look someone in 

the eye when 
· talking to them 
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· more persuasive than sequential 
· more enthusiastic than systematic 
· more outgoing than serious 
· more like a counsellor than a sergeant 
· more like a coach than a scientist 
· is naturally curious about people, things and life in general 
· can keep the big picture in mind while working on the nitty-

gritty.5 

Terkait hal ini fasilitator sangat berperan dalam memahami konsep dari 

pemberdayaan, baik permasalahan dan penyelesaiannya. 

c. Pemberdayaan Masyarakat 

 Pemberdayaan masyarakat adalah proses kegiatan dalam program 

pembangunan guna mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang memiliki 

kemauan dan kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan, merencanakan 

pemecahan masalah, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan hal 

yang berkaitan dengan diri dan lingkungannya (Nn, 2007 : 2). Gagasan 

pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mendorong dan melindungi tumbuh 

dan berkembangnya kekuatan daerah termasuk juga penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang berbasiskan pada kekuatan masyarakat setempat (Wicaksono, 

2006 : 27). 

                                                           

5 Robert Bacal. 2006 “The Role of  The Facilitator - Understanding What Facilitators Really Do!” 
http://work911.com/ 5 Februari 2009 12. 29.  
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 Menurut Drajat Tri Kartono (dikutib dari Arbi, 2002 : 53-55), terdapat 

hal-hal mendasar dan penting yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan 

masyarakat, adapun hal tersebut adalah : 

1. Pengembangan organisasi/kelompok masyarakat yang dikembangkan 
dan berfungsi dalam mendinamisir kegiatan masyarakat. 

2. Pengembangan jaringan strategis antar kelompok/organisasi 
masyarakat yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan 
masyarakat. 

3. Kemampuan kelompok masayarakat dalam mengakses sumber-sumber 
luar yang dapat mendukung pengembangan kegiatan. 

4. Jaminan atas hak-hak masyarakat dalam mengelola sumberdaya lokal. 
5. Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial 

kelompok-kelompok masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis 
dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik. 

6. Terpenuhinya kebutuhan hidup dan meningkatnya kesejahteraan hidup 
serta mampu menjamin kelestarian daya dukung lingkungan bagi 
pembangunan.6 

  Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan 

masyarakat. Dimana terjadi sebuah proses pertumbuhan segenap potensi 

kemandirian dan kekuatan masyarakat berkembang menjadi kekuatan nyata yang 

ditandai oleh perkembangan kemampuan konsiten, berpartisipasi aktif dalam 

didalam politik dan pembangunan, mengorganisasikan diri secara aktif dan 

menentukan substansi serta arah kebijaksanaan politik (Argyo, 2001 : 48).7 

Pemberdayaan masyarakat yang diiringi dengan upaya memperkuat kelembagaan 

                                                           

6 Arbi Sanit dkk. Otonomi Daerah Versus Pemberdayaan Masyarakat Sipil (Sebuah Kumpulan 
Gagasan). Mitra Parlemen : Klaten. 2002. hal. 53-55. 
7 Tulisan Argyo Demartoto berjudul Masyarakat Indonesia dalam Transisi dan Upaya 
Mewujudkan Masyarakat Sipil, yang dimuat dalam DINAMIKA. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik. Fisip. Universitas Sebelas Maret. Edisi September 2001. hal. 48. 
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masyarakat akan mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan yang 

berkelanjutan (Gunawan Sumodinigrat, 1999 : 6).8 

  Perberdayaan masyarakat juga merupakan upaya menigkatkan harkat 

dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang mengalami kesulitan untuk 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Karena 

pemberdayaan itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Gunawan 

Sumodiningrat, 1999 : 133).9  

  Pemberdayaan masyarakat juga merupakan transfer ilmu kepada obyek 

baik masyarakat atau lembaga. Sesuai dengan pemikiran dari Mendes dalam 

jurnalnya :  

 Community development is generally considered to be a core component 

of social work practice and knowledge.10 

  Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga jurusan :  

1. Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 
berkembang (enabling). 

2. Penguatan potensi dan daya yang dimilki oleh masyarakat 
(empowering). 

3. Pemberdayaan yang juga berarti melindungi (Sumodiningrat, 
1999 : 133). 

                                                           

8 Gunawan Sumodinigrat. Pemberdayaan Masyarakat dan JPS. PT. Gramedia Pustaka Utama : 
Jakarta. 1999. hal. 16. 
9 Ibid, hal .133. 

10 Philip, Mendes. Teaching community development to social work students: a critical 
reflection.Volume 44/2. 2009 
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  Pemberdayaan memungkinkan proses dilakukan secara partisipatif dan 

berkembang sinergi antara pemerintah dengan berbagai pranata dalam 

masyarakat.11 Partisipasi masyarakat melalui perspektif pemberdayaan merupakan 

suatu paradigmna dimana masyarakat sebagai individu bukanlah sebagai objek 

dalam pembangunan melainkan mampu berperan sebagai pelaku yang 

menentukan tujuan, mengontrol sumberdaya, dan mengarahkan proses yang 

mempengaruhi hidupnya sendiri. 

d. Tenun Tradisional 

 Tenun tradisional adalah kain yang dibuat secara tradisional dengan 

menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) yang digerakkan dengan kaki dan 

memiliki berbagai macam ciri khas yang berbeda-beda 

(http://tenun.wordpress.com/2006/10/11/). Di Cawas Klaten tenun yang 

dihasilkan antara lain : Lurik dengan motif (Plethek Jarak Biru, Plethek Jarak Ijo, 

Bethet, Dom Nlusup, Kembang Gedhang dll), Slendang Bali, Serbet Halus, Serbet 

Sedang dan Serbet Kasar.  

Adapun ciri-ciri dari hasil tenun tersebut adalah  

a. Lurik terdiri dari :  

1. Plethek Jarak Biru yaitu motif kotak-kotak kecil dengan warna 

hitam dan bergaris putih. 

                                                           

11 Tjahya, Supriatna. Strategi Pembangunan dan Kemiskinan. PT. Rineka Cipta : Jakarta. 2002. hal 
60. 
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2. Plethek Jarak Ijo yaitu motif kotak-kotak kecil, warna hijau dan 

orange, dan bergaris putih dan biru. 

3. Bethet yaitu motif bergaris vertikal dan horisontal, warna biru 

dengan garis kecil putih, kuning dan merah. 

4. Dom Nlusup yaitu motif bergaris biru dan orange jarang dengan 

warna biru. 

5. Kembang Gedhang yaitu motif bergaris vertikal warna putuh dengan 

warna orange dan hitam. 

b. Lendhang Bali yaitu motif bergaris kecil seperti sarung samarinda. 

c. Serbet terdiri dari : 

1. Serbet Halus yaitu motif kotak-kotak besar dengan warna putih dan 

bergaris kecil hitam, hijau dan merah serta tebal. 

2. Serbet Sedang yaitu motif kotak-kotak besar dengan warna putih 

dan bergaris besar hitam, hijau dan merah serta agak tebal. 

3. Serbet Kasar yaitu motif kotak-kotak kecil dengan warna putih, 

bergaris hitam dan transparan.  

Akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan persaingan yang semakin ketat, 

pengrajin harus berusaha mendesain motif yang berganti-ganti. 
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2. Teori yang digunakan 

 Dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu ada semacam konsesus 

yang luas yang mengadung pengertian kesamaan pandangan tentang apa yang 

menjadi pokok persoalan suatu ilmu pengetahuan, begitu juga dengan sosiologi. 

Definisi paradigma adalah sesuatu yang mendasar dari sesuatu disiplin ilmu 

tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter) yang senantiasa 

dipelajari.  

 George Ritzer merumuskan pengetian paradigma itu secara lebih jelas 

dan terperinci. Menurutnya paradigma adalah pandangan yang mendasar dari 

ilmuan tentang apa yag menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari untuk 

cabang ilmu pengetahuan (discipline). Paradigma membantu merumuskan apa 

yang dipelajari, persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya serta 

menginterprestasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab 

persoalan-persoalan tersebut (Ritzer, 1992 : 8).12 

 Ritzer dalam memandang sosiologi adalah sebagai suatu ilmu multi 

paradigmatik. Menurut beliau ada 3 (tiga) paradigma yang secara fundamental 

berbeda satu sama lain, adapun paradigma yang dimaksud adalah paradigma fakta 

sosial, definisi sosial dan paradigma perilaku sosial (sosial behavior) (Johnson, 

1988 : 55). Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah Paradigma 

Definisi Sosial. Exemplar paradigma ini adalah salah satu aspek yang sangat 

                                                           

12 Ritzer, George. 2002. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta : Raja 
Grafindo Persada. hal 8. 
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khusus dari karya Max Weber, yakni dalam analisanya tentang tindakan sosial 

(sosial action).  

Tindakan sosial yang dimaksudkan Weber dapat berupa tindakan nyata-

nyata diarahkan kepada orang lain juga dapat berupa tindakan yang bersifat 

“membatin” atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif 

dari suatu situasi tertentu.  

Weber merumuskan tindakan sosial sebagai berikut : 

“Tindakan sosial merupakan tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada 
orang lain, juga dapat berupa tindakan yang bersifat pembatin atau 
bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dan 
situasi tertentu. Atau merupakan tindakan perulangan dengan segaja 
sebagai akibat dari pengaruh situasi yang serupa. Atau berupa 
persetujuan secara pasif dalam situasi tertentu” (Ritzer, 1992 : 44).13 

Keluar dari konsep tersebut, Weber mengemukakan 5 (lima) ciri pokok 
yang menjadi sasaran penelitian sosiologi, yakni : 

1. Tindakan manusia yang menurut si aktor mengadung makna yang 
subyektif. Ini meliputi berbagai tindakan nyata. 

2. Tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya atau bersifat 
subyektif. 

3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan 
dalam bentuk persetujuan secara diam-diam. 

4. Tindakan itu arahkan kepada seseorang atau beberapa individu. 
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada 

orang lain (Ritzer, 2003 : 39).14 

Dari lima (lima) ciri pokok tindakan sosial dari Weber diatas mengandung 

kewajiban dan hak fasilitator dalam pemberdayaan. Ciri-ciri yang merupakan 

kewajiban fasilitator dalam pemberdayaan ini adalah tindakan manusia yang 

                                                           

13 Ibid. hal 44. 
14 Ibid. hal 39 
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menurut si aktor mengadung makna yang subyektif, tindakan itu arahkan kepada 

seseorang atau beberapa individu dan tindakan itu memperhatikan tindakan orang 

lain dan terarah kepada orang lain. Akan tetapi dari ciri-ciri tindakan sosial diatas 

fasilitator selain memiliki kewajiban juga memiliki hak. Adapun hak dari 

fasilitator yaitu tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya atau bersifat 

subyektif dan tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan 

dalam bentuk persetujuan secara diam-diam. Akibatnya kebijakan-kebijakan yang 

akan dilakukan adalah sepenuhnya hak fasilitator.  

Weber membedakan pula rasionalitas tindakan kedalam 4 (empat) tipe, 

yaitu : 

1. Zwerk rational 

Merupakan tipe tindakan sosial murni. Dalam tindakan ini aktor tidak 
hanya menilai tindakan itu baik atau tidak untuk menginterpretasikan 
sebuah argument. 

2. Werkrational action 

Tipe tindakan ini aktor dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya 
itu merupakan yang paling tepat ataukah lebih tepat untuk mencapai 
tujuan yang lain. 

3. Affectual action 

Tindakan yang dibuat-buat. Tindakan yang dipengaruhi oleh emosi 
dan tidak rasional. 

4. Traditional action 
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Tindakan yang didasarkan atas kebiasaan-kebiasaan dalam 
mengerjakan sesuatu dimasa lalu saja (Ritzer, 2003 : 40-41).15 

 Dari tipe rasionalitas tindakan menurut Weber diatas, maka penelitian 

peranan Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam program pemberdayaan masyarakat tenun 

tradisional di Desa Mlese Cawas Klaten ini menggunakan tipe zwerk rasional dan 

werkrational action, karena merupakan fungsi fasilitator dalam melaksanakan 

kewajiban dan haknya. Ini dikarenakan tipe rasionalitas tindakan yang lain, yaitu 

affectual action dan tradisional action tidak bisa digunakan fasilitator untuk 

menjelaskan fungsinya antara kewajiban dan hak.  

 Dari beberapa uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan 

sosial merupakan suatu proses dimana aktor terlibat dalam mengambil keputusan-

keputusan subyektif tentang cara dan sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang 

telah dipilih, yang kesemuanya itu dibatasi oleh bentuk norma-norma, ide-ide dan 

nilai-nilai sosial dalam menghadapi situasi yang bersifat sebagai kendala. 

F. Kerangka Pemikiran 

 Peranan dari pihak luar atau eksteren dalam pengembangan 

masayarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat kurang berdaya sangat 

tergantung dari individu-individu yang tergabung didalamnya. Harapan-harapan 

atau keinginan-keinginan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai pendorong setiap 

individu yang bergabung dan berperan didalamnya guna menetapkan atau 

membuat sebuah solusi dari permasalahan yang mereka hadapi.  

                                                           

15 Ibid. hal 40-41. 
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 Pemberdayaan masyarakat tenun tradisional yang menjadi fokus 

penelitian ini, memberikan suatu pemahaman bahwa pemberdayaan tersebut 

memberikan kesempatan dan dorongan bagi para penenun untuk mengembangkan 

usahanya dengan saling bertukar informasi, keahlian, dan mencari kekurangan 

mereka, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi dan keahlian yang dimiliki. 

Hal ini  membutuhkan fungsi fasilitator dengan kewajiban dan haknya dalam 

pemberdayaan masyarakat tenun tradisional. 

 

 

 

 

 

Bagan I.1 : Alur peranan Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam program 

pemberdayaan masyarakat tenun tradisional di Desa 

Mlese Cawas Klaten. 

G. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual dalam penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan 

bahan acuan dalam penyusunan pedoman wawancara yang meliputi : 

1. Peranan adalah terkait fungsi fasilitator dengan kewajiban-

kewajiban dan hak-haknya yang harus dilaksanakan dalam sesuatu 

kegiatan pemberdayaan.  

Masyarakat Pemberdayaan 
Masyarakat 

Fasilitator 
(Gita Pertiwi) 

Pelaksanaan Program : 

1. Peningkatan 
SDM 

2. Pemberian 
Bantuan 

Pelestaraian dan 
Memajukan 

Tenun 
Tradisional 
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2. Fasilitator adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi 

semangat, pengetahuan, bantuan, saran suatu kelompok dalam 

memecahkan masalah sehingga kelompok lebih maju. 

3. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kegiatan dalam program 

pembangunan guna mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang 

memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengidentifikasi 

permasalahan, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan, 

mengendalikan, dan mengembangkan hal yang berkaitan dengan 

diri dan lingkungannya. 

4. Tenun tradisional adalah kain yang dibuat secara tradisional 

dengan menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) yang 

digerakkan dengan kaki dan tangan. 

H. Metode Penelitian 

Suatu penelitian adalah tergantung pada kemauan atau minat untuk 

mengetahui dan menggalih masalah atau fenomena sosial yang timbul, karena 

berbagai rangsangan atau stimulan adalah bukan pada sebuah metode 

penelitiannya. Akan tetapi harus tetap diingat bahwa metode penelitian 

merupakan elemen penting untuk menjaga validitas hasil penelitian. Suatu metode 

penelitian sangat berpengaruh terhadap pengambil data, karena dari sebuah 

metode penelitian yang tepat merupakan salah satu syarat yang penting agar 

pelitian ini bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Adapun metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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i. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang dimaksudkan atau 

ditujukan untuk menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian  

berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Tujuannya untuk 

mengemukakan gejala-gejala yang secara lengkap dan faktual didalam aspek yang 

diteliti, sehingga jelas keadaan atau kondisinya, serta bertujuan juga untuk 

menjelaskan hubungan antara satu dengan yang lain didalam aspek-aspek yang 

diteliti. Menurut Kartono (1996 : 29), penelitian deskriptif dilakukan dengan 

hanya menggambarkan, memaparkan, melukiskan, menuliskan dan melaporkan 

suatu keadaan, suatu obyek, atau peistiwa tanpa menarik kesimpulan umum. 

Dikarenakan penelitian ini berjenis deskriptif maka penelitian hanya 

mengembangkan konsep dan menghimpun data-data, tetapi tidak melakukan 

penguji hipotesis dan statistik.  

ii.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan ditenun tradisional Desa Mlese Cawas 

Klaten. Adapun alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada :  

1. Di lokasi tersebut sebagian besar penduduknya bekerja sebagai 

penenun tradisional  (ATBM), yang memiliki pendapatan tidak 

menentu. 
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2. Di lokasi tersebut taraf kehidupan ekonomi penenun sangat 

tertinggal dari masyarakat yang memiliki usaha lain, ini 

dikarenakan adanya bencana gempa bumi bulan 27 mei 2006 dan 

lesunya pasar sejak tahun 1990-an. 

3. Di lokasi tersebut merupakan daerah yang sedang dilakukan 

proses recovery usaha tenun tradisional, karena adanya kerusakan 

peralatan terjadi pada sebagian besar penenun akibat bencana 

gempa bumi dan kurang berkembangnya usaha mereka. 

iii. Teknik Pengambilan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan daripada unit-unit analisis yang memiliki 

spesifikasi atau ciri-ciri tertentu (Slamet, 2006 : 40). Adapun yang menjadi 

populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penenun tradisional di desa 

Mlese Cawas Klaten. 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi suatu penelitian yang meskipun 

jumlahnya relatif kecil, tetapi harus dapat mewakili ciri-ciri dan sifat-sifat 

keseluruhan populasi itu, (Ucjana, 1989 : 318). Sampel  yang diambil dalam 

penelitian ini bukan sesuatu yang mutlak, artinya yang akan diambil dalam 

penelitian ini bukan mewakili populasi tapi sampel yang berfungsi untuk 

menggali beragam informasi serta menemukan sejauh mungkin informasi penting 
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yang diperlukan dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan kebutuhan di 

lapangan.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probabilitas, 

dimana peneliti mempunyai peranan yang paling besar dalam menentukan siapa 

dan berapa sampling yang digunakan. Penelitian ini dalam pengambilan 

sampelnya menggunakan maximum variation sampling, yaitu pengambilan 

informan yang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kemudian pemilihan informan 

diambil secara purposive sampling dalam penelitian ini, karena dipandang lebih 

mampu menagkap kelengkapan dan kedalaman data. Pemilihan informan ini 

diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data penting terkait 

permasalahan yang diteliti.  

Tabel II.1 

Pengambilan Informan Berdasarkan Kegiatan dan Status dalam Organisasi 

Status dalam 

Organisasi 

Kegiatan 

Pengurus Anggota 

Berdasarkan 

Pesanan 

− − Punya 

Pegawai 

Rutin − − 

Berdasarkan 

Pesanan 

X  X  

Menenun 

Tidak Punya 

Pegawai 

Rutin X  X  

Tidak Menenun Punya 

Pegawai 

Berdasarkan 

Pesanan 

X  − 
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Rutin X  − 

Berdasarkan 

Pesanan 

− − Tidak 

Punyai 

Pegawai Rutin − − 

 

 

 

 

iv. Sumber Data   

a) Data Primer 

Yaitu data tentang peranan fasilitator (Gita Pertiwi) dalam program 

pemberdayaan masyarakat tenun tradisional di Desa Mlese Cawas 

Klaten. Adapun narasumber dalam penelitian ini meliputi : 

1. Kelompok Tenun Karya Mandiri Mlese 

Adapun yang dijadikan Informan adalah : 

a. Pengurus Kelompok Tenun Karya Mandiri Mlese 

b. Anggota Kelompok Tenun Karya Mandiri Mlese 

2. Fasilitator (Gita Pertiwi). 
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Dijadikan cross cek data guna memperoleh informasi mengenai 

setiap program dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bagi 

penenun tenun tradisional di Desa Mlese Cawas Klaten. 

3. Kepala Desa  

Dijadikan cross cek data terkait peranan fasilitator (Gita 

Pertiwi) dalam pemberdayaan masyarakat tenun tradisional di 

Desa Mlese Cawas Klaten.   

 

b) Data Sekunder 

Yaitu data yang berkenaan dengan topik penelitian namun diperoleh dari 

studi kepustakaan ataupun terkait dengan literatur-literatur yang sesuai dalam 

rangka data penunjang dari penelitian, yang terdiri dari : 

1. Dokumen atau arsip 

Data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen atau arsip 

yang relevan dengan penelitian. 

2. Peristiwa atau aktifitas 

Peristiwa yang terjadi dalam setiap pelaksanaan program yang 

dilakukan Gita Pertiwi dalam pemberdayaan tenun tradisional. 
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v. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan berkaitan dengan strategi 

penelitian yang dipakai. Sehingga penelitian ini lebih menekankan pada proses 

yang ada, dengan bersifat fleksibel. Artinya peneliti sebisa mungkin 

menginterpretasikan dari apa yang sedang diteliti. Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan oleh peneliti ini adalah wawancara. 

Wawancara adalah dengan maksud tertentu. Maksud mengadakan 

wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (Moleong, 1989 : 135) 

antara lain : mengkonsrtuksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan ; merekonstuksi 

kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan 

kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada 

masa yang akan datang ; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi 

yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia dan 

memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh 

peneliti sebagai pengecekan anggota. Pada penelitian ini peneliti membuat 

interview guide, tujuannya Informan yang diharapkan mampu memberi informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sehingga data yang diperoleh bersifat valid 

dan akurat, agar penelitian ini tidak bias dan rekayasa. Selain itu peneliti juga 

dapat mengetahui peranan fasilitator terkait antara kewajiban dan hak dalam 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Gita Pertiwi. 

vi. Validitas Data 
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Keabsahan atau kebenaran data merupakan konsep penting dari konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabititas), maka untuk menjamin validitas 

data menggunakan teknik trianggulasi data.  

Trianggulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi 

yang bersifat multi perspektif. Artinya untuk menarik kesimpulan yang sesuai 

diperlukan tidak hanya dari satu cara pandang. Dari beberapa cara pendang akan 

bisa dipertimbangkan beragam fenomena yang muncul, dan selanjutnya bisa 

ditarik simpulan yang lebih tepat dan bisa diterima kebenarannya. 

Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi 

data (data triangulation), dimana trianggulasi ini mengarahkan penelitian agar 

didalam mengumpulkan data, sehingga wajib menggunakan beragam data yang 

ada. Trianggulasi memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda untuk menggali 

data yang sejenis, sehingga data yang diperoleh dari sumber yang satu bisa diuji 

kebenarannya dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain. Jadi 

trianggulasi data (data triangulation) dapat digunakan dalam satu jenis data saja 

seperti informan, namun beberapa informan yang digunakan harus merupakan 

kelompok atau tingkatan yang berbeda-beda.  

vii. Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data interaktif yang terdiri 

dari empat komponen : 

a. Pengumpulan data (data colection) 
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Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen 

atau arsip dan catatan peristiwa atau aktivitas dikumpulkan 

kemudian di proses sebelum siap digunakan. 

b. Reduksi data (data reduction) 

Merupakan proses seleksi pemfokusan, penyederhanaan 

dan abstraksi data yang ada dalam fieldnote. Proses ini berlangsung 

sepanjang pelaksanaan penelitian dan saat pengumpulan data. 

Selain itu reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal 

yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga 

simpulan penelitian  dapat dilakukan.  

c. Sajian data (data display) 

Merupakan suatu rangkaian informasi dari reduksi data 

yang disusun secara deskriptif dalam bentuk narasi yang sistematis 

sehingga mudah dipahami.  

d. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing) 

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus memahami apa 

arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan 

peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi 

yang mungkin, arahan tentang sebab-akibat dan berbagai proposisi. 
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Dari data-data yang didapatkan, kemudian diverifikasi untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dan baik. Ketiga 

komponen analisis data tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi 

dengan proses pengambilan data, sebagai proses siklus dan sifat 

saling berkait baik sebelum, pada waktu, maupun sesudah 

pelaksanaan pengumpulan data yang bergerak diantara data 

reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan.  

 

Bagan I.2  

 Model Analisis Interaktif  

 

 

 

 

 

 

(Sutopo, 2002 : 91-93) 
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 BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

 

 Penelitian ini akan mengkaji mengenai Peranan Fasilitator (Gita Pertiwi) 

dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tenun Tradisional di Desa Mlese 

Cawas Klaten. Bab ini menguraikan secara umum mengenai obyek penelitian, 

yaitu : mengenai keadaan daerah penelitian, mengenai profil organisasi Kelompok 

Tenun Karya Mandiri Desa Mlese Cawas Klaten dan Fasilitator (Gita Pertiwi). 

Uraian ini diharapkan dapat menunjukkan adanya gambaran mengenai deskripsi 

lokasi penelitian beserta pengaruh nilai sosial yang mendasari adanya peranan 

Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam Pemberdayaan Masyarakat Tenun Tradisional 

melalui pembentukan kelompok tenun dan pelatihan guna Upaya Pemulihan 

Usaha Tenun Tradisional di Desa Mlese Cawas Klaten 
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A. Keadaan Geografis Desa Mlese 

1. Letak dan Batas Wilayah 

Desa Mlese terletak di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten 

Propinsi Jawa Tengah. Dapat dijangkau dari Klaten melalui jalur 

angkutan umum Klaten-Cawas-Watu Kelir dan Klaten-Cawas-Semin-

Wonosari dari Kota Klaten. Desa Mlese terdiri dari 8 dukuh, yaitu Mlese, 

Tegal Dalem, Cabeyan, Dukuh, Dalem, Kiringan, Gabah dan Gentan. 

Desa Mlese terbagi 7 RW meliputi 20 RT. Desa Mlese sebagai 

daerah pertanian dan industri rumah tangga, sekarang telah menjadi daerah 

yang memiliki nilai tawar. Hal ini ditandainya maraknya pembangunan 

infrastruktur penunjang perekonomian dareah, yaitu jalan, hunian 

perumahan dan fasilitas penunjang lainnya. Desa Mlese secara geografis 

berada pada daratan rendah yang wilayahnya terdiri dari daerah 

persawahan. 

Desa Mlese memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : 

Ø Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gombang. 

Ø Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tirtomarto. 

Ø Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Baran dan Desa Ploso 

Wangi. 

Ø Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pundungsari (Kecamatan 

Trucuk). 
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Gambar II.1 

Demografi Desa Mlese dan Kecamatan Cawas 

 

Sumber : Monografi Kecamatan Cawas bulan Mei tahun 2009 

Desa Mlese sebagai daerah agraris secara letak geografis. Ini 

menempatkan Desa Mlese sebagai salah satu penyumbang cadangan besar 

nasional di Cawas Klaten. Hal ini didukung dengan adanya irigasi 

pertanian di Desa Mlese dan tidak lupa adanya usaha dari berbagai pihak 

dalam memajukan sektor pertanian di desa mereka. Adanya hal itu tidak 

membuat lekas bangga begitu saja Desa Mlese, sehingga Desa Mlese juga 

mampu menempatkan usaha rumah tangga tenun ATBM sebagai salah 

satu pekerjaan pokok selain merawat sawah.  Akibatnya semua sektor 

yang ada dalam masyarakt terus bergerak, sehingga meningkatkan tingkat 

pendapatan masyarakat. 

2. Luas Wilayah 

Desa Mlese mempunyai luas wilayah 169,75 Ha/m2
. Dimana 

pemukiman 37,7265 Ha/m2
, persawahan 127,1740 Ha/m2, pemakaman 

0,7640 Ha/m2, pekarangan 37, 7265 Ha/m2 dan perkantoran 0,2000 Ha/m2. 
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Adapun secara jelas luas wilayah Desa Mlese dapat dilihat dari tabel 

berikut ini : 

Tabel III.2  

Luas Wilayah Desa Mlese 

No Wilayah Luas Wilayah Ha/m2 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Pemukiman 

Persawahan 

Perkebunan 

Pemakaman 

Pekarangan 

Taman 

Perkantoran 

37,7265 Ha/m2 

127,1740 Ha/m2 

0 

0,7640 Ha/m2 

37,7265 Ha/m2 

0 

0,2000 Ha/m2 

Jumlah 169.7515 Ha/m2 

Sumber : Demografi Desa Mlese bulan Mei tahun 2009 

B. Keadaan Demografi Penduduk Desa Mlese 

Desa Mlese sebagai daerah pedesaan, menyebabkan masyarakatnya sangat 

beranekaragam baik mata pencaharian. Adapun matapencaharian penduduk Desa 

Mlese meliputi pengrajin, petani, pedagang, tukang bangunan, pekerja pabrik atau 

buruh pabrik, PKL, pekerja serabutan, pegawai negeri atau swasta, TNI/Polri dan 

sebagainya. Jumlah penduduk Desa Mlese adalah 2866 jiwa, terdiri dari laki-laki 

sebanyak 1405 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1461 jiwa dan 

kesemuanya WNI (Warga Negara Indonesia). Jumlah penduduk berkepala 
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keluarga 764 KK. Adapun rata-rata setiap keluarga beranggotakan 4 orang. (Data 

Monografi Desa Mlese bulan Mei tahun 2009). 

1.  Komposisi Penduduk berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin.  

Tabel III.3 

Penduduk Desa Mlese Menurut Dewasa-Anak dan Jenis Kelamin  

Kelompok 

Umur 

Laki-laki Perempuan Jumlah Persentase 

(%) 

0-4 108 129 237 6,60 

5-9 132 178 310 8,63 

10-14 125 150 275 7,65 

15-19 215 289 504 14,03 

20-24 219 270 489 13,61 

25-29 238 249 488 13,59 

30-39 125 139 264 7,35 

40-49 215 233 448 12,47 

50-59 125 169 249 6,93 

60≤ 136 148 284 7,91 

Jumlah 1638 1954 3592 100,00 

Sumber : Monografi Desa Mlese bulan Mei tahun 2009 

  Berdasarkan dat monografi di atas, menunjukan bahwa penduduk Desa 

Mlese didominasi oleh penduduk muda yang disebut pemuda yang juga 

merupakan penduduk usia produktif, yaitu usia antara 15-40 tahun sebesar 1745 

jiwa dengan persentase sebesar 48,58%. Penduduk Desa Mlese yang berusia 

antara 40-60 tahun keatas hanya sebesar 981 jiwa dengan persentase 27,31%. 
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Sedangkan penduduk yang berusia antara 0-14 tahun sejumlah 822 jiwa dengan 

persentase sebesar 22,88%. 

 Banyaknya penduduk yang berusia muda, maka ketika terjadi 

permasalahan dengan kelangsungan warisan budaya yang terjadi di desa ini para 

pemuda merasa tidak mau tahu. Kemudian demi kelangsungan warisan budaya 

yang berwujud tenun tradisional (ATBM) generasi membentuk kelompok 

pengarajin tenun yang bertujuan menjaga keberlangsungan tenun tradisional 

sebagai budaya lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat penenun, 

kelompok ini adalah Karya Mandiri. 

2. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

Tabel III.4 

Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 

Mata Pencaharian Jumlah Persentase (%) 

Petani 289 8,04 

Penenun 122 3,40 

Buruh tani 520 14,48 

Buruh industri 37 1.03 

Buruh bangunan 324 9.02 

Pedagang 10 0,29 

Pengangkutan 0 0 

Pegawai Negeri 

(Sipil/TNI/Polri) 

48 1,34 

Pensiunan 14 0,39 

Lain-lain 2228 62,03 

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



65 

 

 

Jumlah Total 3592 100,00 

Sumber : Monografi Desa Mlese bulan Mei tahun 2009 

Wilayah Desa Mlese merupakan daerah pedesaan, oleh karena itu 

berdasarkan data monografi diatas sebagian besar mata pencaharian 

penduduk Desa Mlese mayoritas adalah buruh bangunan, petani dan 

penenun. Penduduk Desa Mlese mayoritas merupakan petani padi dan 

diselah-selah bekerja sebagai penenun, sehingga diwaktu menunggu waktu 

panen yang lama, maka aktivitas sehari-harinya penduduknya banyak yang 

menjadi penenun tradisional (ATBM). Adapun jumlah penduduk yang 

bekerja sebagai penenun adalah 122 jiwa dan yang tergabung dalam 

Kelompok Tenun Karya Mandiri hanyalah 30 jiwa. 

3. Komposisi Penduduk berdasarkan pendidikan 

Tabel III.5 

Komposisi Penduduk berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah Persentase (%) 

Tamat Akademi/PT 94 2,62 

Tamat SLTA 382 10,63 

Tamat SLTP 179 4,98 

Tamat SD 110 3,06 

Tidak Tamat SD 510 14,20 

Belum Tamat SD 44 1,22 

Tidak Sekolah 2270 63,19 

Jumlah 3592 100,00 

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



66 

 

 

Sumber : Monografi Desa Mlese bulan Mei tahun 2009 

 Dari data monografi di atas dapat diketahui penduduk yang 

berpendidikan menengah (SMP/SMA) hingga perguruan tinggi di Desa 

Mlese berjumlah 655 jiwa atau sebesar 18,23% dari jumlah penduduk 

keseluruhan. Jumlah penduduk berpendidikan menengah keatas tersebut, 

membuktikan bawah mereka peduli kepada pendidikan. 

 

 

C. Sarana dan Prasarana 

1. Sarana Pemerintah 

Sarana Pemerintah yang dimaksud disini adalah sarana yang 

berwujud bangunan fisik dan perlengkapan yang ada didalamnya guna 

mendukung terlaksananya kegiatan pemerintahan di Desa Mlese. 

Sarana pemerintah yang dimiliki Desa Mlese antara lain : 

a. Gedung Balai Desa 

b. Kantor Desa 

c. Peralatan lain yang menunjung kegiatan pemerintah seperti 

meja, kursi, mesin ketik, komputer dan lain sebagainya. 

2. Sarana Sosial Budaya 

a. Sarana Pendidikan 
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Di Desa Mlese terdapat 2 gedung Sekolah Dasar dan 3 gedung 

Taman Kanak-Kanak. Selain itu terdapat pula gedung Taman 

pendidikan Al Qur’an (TPA) yang berjumlah 6 buah yang 

tersebar dimasing-masing dusun yang terdapat di Desa Mlese. 

Di desa ini tidak terdapat sekolahan lanjutan maupun tempat 

kursus dan lembaga pendidikan lainnya, tetapi hanya ada 

sebuah Sanggar Seni lukis. 

 

 

b. Sarana Kesehatan 

Di Desa Mlese terdapat sarana kesehatan sendiri yaitu 

sebuah Puskemas yang ada bidannya, selain itu juga ada 5 

Posyandu yang diadakan setiap 1 bulan sekali oleh ibu-ibu 

PKK dibantu oleh bidan desa. Di Desa Mlese terkait kelahiran 

dibantu oleh bidan bayi atau di bawa ke Rumah Sakit Islam 

Cawas dan Puskesmas Kecamatan Cawas. 

Penduduk Mlese apabila sakit ringan seperti batuk, panas 

atau demam biasanya cukup pergi ke bidan dan dokter yang 

ada di Puskesmas Desa, karena di Desa Mlese terdapat 1 bedan 

dan 1 dokter. Walau di Puskemas tersebut terkadang pelayanan, 

sarana dan prasarana kurang memadai. Akibatnya apabila 
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mereka sakit parah pergi ke Rumah Sakit Islam Cawas atau 

Rumah Sakit yang ada di Kota Klaten, karena mereka merasa 

pelayanan, sarana dan prasarana lebih baik dan menunjang. 

3. Sarana Perhubungan dan Komunikasi 

Sarana perhubungan yang dimaksud adalah terdiri dari jalan, 

jembatan dan sarana untuk mobilitas yang ada serta telah dimiliki oleh 

masyarakat Desa Mlese. Adapun sarana dan prasarana yang dimaksud 

adalah : 

 

a. Jalan dan Jembatan 

Di Desa Mlese ini terdapat jalan desa sepanjang 0,5 Km 

yang beraspal dan 0,5 Km jalan desa tidak beraspal namun 

telah dilapisi oleh semen. Jembatan beton yang ada di Desa 

Mlese ada 4 buah. Desa Mlese memiliki jalan antar desa 

sepanjang 0,5 Km yang beraspal menghubungkan jalan besar 

Cawas dengan desa-desa yang lain seperti Tertomarto, Baran, 

Japanan dan Gombang, walau kondisinya rusak parah dan 

belum ada perbaikan dari Pemerintah Desa atau Pemerintah 

Kecamatan.  

b. Sarana Transportasi 
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Sarana transportasi yang ada di Desa Mlese berdasarkan 

data monografi bulan Mei tahun 2009, transportasi berupa 

sepeda 125 buah dan sepeda motor 682 buah. Transportasi 

mobil pribadi 24 buah dan truk atau bak terbuka 2 buah. Alat 

transportasi yang sering digunakan untuk beli bahan baku dan 

menjual hasil tenun atau pertanian adalah sepeda motor, karena 

mudah digunakan. 

c. Sarana Komunikasi 

Sarana Komunikasi yang terdapat di Desa Mlese paling 

banyak adalah radio dan televise. Dimana berdasarakan data 

monografi Desa Mlese pada bulan Mei tahun 2009, terdapat 

125 buah radio dan 682 buah televisi. Selain radio dan televise 

sebenarnya di desa ini sudah ada yang banyak menggunakan 

telpon genggam atau HP terutama para kaum muda dan 

sebagian orang tua, namun belum dapat diketahui secara pasti 

berapa jumlahnya dari data monografi desa tersebut. Adanya 

fasilitas ini, maka hubungan masyarakat Desa Mlese dengan 

pihak luar terutama masalah organisasi terkait pelestarian 

warisan budaya tenun baik dari universitas, LSM, dan dinas 

pemerintah menjadi mudah. 

d. Sarana Perumahan dan Jenis Komplek Perumahan 
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Sarana yang dimaksud berupa rumah permanen, semi 

permanen dan non permanen. Berdasarkan data monografi 

Desa Mlese pada bulan Mei tahun 2009, terdapat 593 bangunan 

rumah permanen dan 112 bangunan rumah semi permanen.  

D. Profil Kelompok Tenun Karya Mandiri 

i. Sejarah  

Kelompok penenun ini di deklarasikan dengan nama Karya 

Mandiri, yang didirikan pada tanggal 8 Februari tahun 2008 di Mlese 

Cawas Klaten. Kelompok ini didirikan untuk jangka yang tidak ditentukan 

lamnya. Berkedudukan di wilayah Kabupaten Kalten, Propinsi Jawa 

Tengah untuk pertama kalinya berkantor di Dusun Kiringan Rt 01/Rw 05, 

Desa Mlese, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah 

dengan pertimbangan tempat di tengah-tengah desa dan tepi jalan antar 

desa yang menghubungkan dusun-dusun yang ada di Mlese. 

ii. Visi dan Misi 

Organisasi ini berstatus sebagai kelompok yang bersifat 

independen, memegang nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, 

kerjasama, kesetaraan, demokrasi, musyawarah mufakat, dan tidak 

berpolitik praktis. 

Visi Kelompok Tenun Karya Mandiri Mlese  adalah peningkatan 

ekonomi dan pendapatan keluarga anggota kelompok dari usaha tenun 
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ATBM. Misi Kelompok Tenun Karya Mandiri Mlese  adalah mendorong 

upaya-upaya memperkuat kelompok, mendorong upaya-upaya perbaikan 

produksi tenun, merintis pemasaran produk tenun yang lebih adil dan 

menguntungkan, mendorong pengembangan unit-unit usaha tenun ATBM, 

membangun jaringan, advokasi kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM 

anggota, melalui  usaha tenun ATBM berbasis sumber daya lokal. 

iii. Keanggotaan 

Kelompok Tenun Karya Mandiri beranggotakan 30 orang yang 

kesemuanya perempuan dan terbagi di 8 dukuh, yaitu Mlese, Tegal 

Dalem, Cabeyan, Dukuh, Dalem, Kiringan, Gabah dan Gentan. Akan 

tetapi kelompok tenun ini juga masih membuka pendaftaran bagi para 

penenun yang mau bergabung. Adapun syarat atau ketentuannya adalah : 

1) Anggota dari kelompok tenun, perempuan dan laki-laki, Usia 

minimal 17 tahun/sudah menikah maksimal 60 tahun, 

Mempunyai usaha yang berhubungan dengan tenun,  tinggal di 

Mlese Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.  

2) Mengisi formulir pendaftaran dan membayar iuran. 

3) Mentaati peraturan yang ditetapkan di Kelompok Tenun Karya 

Mandiri Mlese. 

Tabel III.6 

Anggota Kelompok Tenun Karya Mandiri 
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No Nama Alamat 

1. Samiyati Tegal Dalem 

2. Sri Muryanti Tegal Dalem 

3. Juminah   Tegal Dalem  

4. Bardini  Tegal Dalem  

5. Sukini Cabeyan 

6. Sri Mulyani Cabeyan 

7. Hartini Cabeyan 

8. Poniyem Cabeyan 

9. Sunarmi  Cabeyan  

10 Antini Dukuh 

11. Karsini Dukuh 

12 Dewi Sinta Dukuh 

13. Supatmi Dukuh 

14. Sumarni Dukuh 

15. Rubini Dukuh 

16. Daliyem Dalem 

17. Ngatiyem Dalem 

18. Darmini Dalem 

19. Jumari Dalem 

20. Sihyem   Dalem  

21. Sumiyati   Dalem  

22. Ponirah  Dalem  

23. Tuginah Dalem 

24. Hartini Kiringan 

25. Sridati Kiringan 

26. Wiji Lestari Gabahan 

27. Sarmini Gabahan 

28. Giyanti Gabahan 

29. Wiji Lestari Gentan 
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30. Boniyem Gentan 

Sumber : Kelompok Tenun Karya Mandiri bulan Mei tahun 2009 

Dari data di atas menujukan sebaran keanggota dimasing masing 

desa merata dan hampir sama. Akan tetapi dukuh yang paling banyak 

masyarakatnya yang tergabung dalam Kelompok Tenun Karya Mandiri 

adalah dukuh Dalem sebanyak 8 orang.  

Tabel III.7 

Usia Anggota Kelompok Tenun Karya Mandiri 

No Nama Alamat Usia 

1. Samiyati Tegal Dalem 40 tahun 

2. Sri Muryanti Tegal Dalem 38 tahun 

3. Juminah   Tegal Dalem  41 tahun 

4. Bardini  Tegal Dalem  47 tahun 

5. Sukini Cabeyan 53 tahun 

6. Sri Mulyani Cabeyan 31 tahun 

7. Hartini Cabeyan 41 tahun 

8. Poniyem Cabeyan 41 tahun 

9. Sunarmi  Cabeyan  55 tahun 

10 Antini Dukuh 41 tahun 

11. Karsini Dukuh 29 tahun 

12 Dewi Sinta Dukuh 26 tahun 

13. Supatmi Dukuh 36 tahun 

14. Sumarni Dukuh 41 tahun 

15. Rubini Dukuh 29 tahun 

16. Daliyem Dalem 29 tahun 

17. Ngatiyem Dalem 39 tahun 
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18. Darmini Dalem 44 tahun 

19. Jumari Dalem 36 tahun 

20. Sihyem   Dalem  41 tahun 

21. Sumiyati   Dalem  46 tahun 

22. Ponirah  Dalem  51 tahun 

23. Tuginah Dalem 41 tahun 

24. Hartini Kiringan 41 tahun 

25. Sridati Kiringan 36 tahun 

26. Wiji Lestari Gabahan 29 tahun 

27. Sarmini Gabahan 51 tahun 

28. Giyanti Gabahan 30 tahun 

29. Wiji Lestari Gentan 39 tahun 

30. Boniyem Gentan 56 tahun 

 Sumber : Kelompok Tenun Karya Mandiri bulan Mei tahun 2009 

 Anggota kelompok tenun Karya Mandiri berdasarkan table di atas 

menunjukkan mereka berusia 30-40 tahun, sehingga masih termasuk 

usia produktif. Hal ini membuat Kelompok Tenun Karya Mandiri 

memiliki peluang untuk maju dan berkembang untuk usaha tenun 

mereka. 

Tabel III.8 

Kepemilikan Alat Tustel (ATBM) 

Kelompok Tenun Karya Mandiri 

No Nama Alamat Tustel 

1. Samiyati Tegal Dalem 1 buah 

2. Sri Muryanti Tegal Dalem 1 buah 
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3. Juminah   Tegal Dalem  2 buah 

4. Bardini  Tegal Dalem  2 buah 

5. Sukini Cabeyan 2 buah 

6. Sri Mulyani Cabeyan 1 buah 

7. Hartini Cabeyan 1 buah 

8. Poniyem Cabeyan 1 buah 

9. Sunarmi  Cabeyan  26 buah 

10 Antini Dukuh 6 buah 

11. Karsini Dukuh 1 buah 

12 Dewi Sinta Dukuh 1 buah 

13. Supatmi Dukuh 1 buah 

14. Sumarni Dukuh 1 buah 

15. Rubini Dukuh 1 buah 

16. Daliyem Dalem 1 buah 

17. Ngatiyem Dalem 2 buah 

18. Darmini Dalem 1 buah 

19. Jumari Dalem 1 buah 

20. Sihyem   Dalem  1 buah 

21. Sumiyati   Dalem  2 buah 

22. Ponirah  Dalem  2 buah 

23. Tuginah Dalem 1 buah 

24. Hartini Kiringan 1 buah 

25. Sridati Kiringan 1 buah 

26. Wiji Lestari Gabahan 1 buah 

27. Sarmini Gabahan 1 buah 

28. Giyanti Gabahan 1 buah 

29. Wiji Lestari Gentan 1 buah 

30. Boniyem Gentan 1 buah 

Sumber : Kelompok Tenun Karya Mandiri bulan Mei tahun 2009 
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 Anggota Kelompok Tenun Karya Mandiri dari tabel di atas rata-

rata memiliki alat tustel (ATBM) satu buah. Adapun yang memiliki lebih 

dari satu buah adalah ibu Narmi sejumlah 26 buah yang masih 

dioperasikan, Antini sejumlah 6 buah, sedangkan yang memiliki alat tustel 

(ATBM) 2 buah adalah ibu Juminah, Bardini, Sukini dan Ponirah. 

Tabel III.9 

Produk Kelompok Tenun Karya Mandiri 

No Nama Alamat Produk 

1. Samiyati Tegal 

Dalem 

Serbet halus 

2. Sri Muryanti Tegal 

Dalem 

Serbet halus 

3. Juminah   Tegal 

Dalem  

Serbet sedang 

4. Bardini  Tegal 

Dalem  

Serbet sedang 

5. Sukini Cabeyan Serbet sedang, slendang dan 

lurik 

6. Sri Mulyani Cabeyan Serbet sedang 

7. Hartini Cabeyan Serbet sedang 

8. Poniyem Cabeyan Serbet sedang 

9. Sunarmi  Cabeyan  Lurik, Serbet halus dan 

Slendang 

10 Antini Dukuh Serbet sedang 

11. Karsini Dukuh Serbet sedang 

12 Dewi Sinta Dukuh Serbet kasar 

13. Supatmi Dukuh Serbet sedang 
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14. Sumarni Dukuh Serbet sedang 

15. Rubini Dukuh Serbet sedang 

16. Daliyem Dalem Serbet sedang 

17. Ngatiyem Dalem Serbet sedang 

18. Darmini Dalem Serbet sedang 

19. Jumari Dalem Serbet sedang 

20. Sihyem   Dalem  Serbet sedang 

21. Sumiyati   Dalem  Serbet sedang 

22. Ponirah  Dalem  Serbet sedang 

23. Tuginah Dalem Serbet sedang 

24. Hartini Kiringan Serbet sedang 

25. Sridati Kiringan Serbet sedang 

26. Wiji Lestari Gabahan Serbet sedang 

27. Sarmini Gabahan Serbet sedang 

28. Giyanti Gabahan Serbet sedang 

29. Wiji Lestari Gentan Serbet sedang 

30. Boniyem Gentan Serbet sedang 

Sumber : Kelompok Tenun Karya Mandiri bulan Mei tahun 2009 

Kelompok Tenun Karya Mandiri Desa Mlese merupakan penghasil 

tenun serbet kualitas kasar, sedang maupun dan halus, slendang dan lurik. 

Walaupun sebagian besar para anggotanya adalah sebagai penghasil serbet 

dengan kualitas kasar 1 anggota, sedang sebanyak 26 anggota dan halus 3 

anggota. Akan tetapi ada juga yang memproduksi lebih dari satu produk 

dan menjadi andalan produknya, yaitu lurik terdiri yang diproduksi oleh 2 

anggota. 

Tabel III.10 
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Pendidikan Terakhir Anggota Kelompok Tenun Karya Mandiri 

No Nama Alamat Pendidikan 

Terakhir 

1. Samiyati Tegal Dalem SMK 

2. Sri Muryanti Tegal Dalem SMA 

3. Juminah   Tegal Dalem  SD 

4. Bardini  Tegal Dalem  SD 

5. Sukini Cabeyan Tidak Tamat SD 

6. Sri Mulyani Cabeyan D1 

7. Hartini Cabeyan SD 

8. Poniyem Cabeyan SD 

9. Sunarmi  Cabeyan  SMK 

10 Antini Dukuh SD 

11. Karsini Dukuh SMP 

12 Dewi Sinta Dukuh SD 

13. Supatmi Dukuh SD 

14. Sumarni Dukuh SD 

15. Rubini Dukuh SD 

16. Daliyem Dalem SD 

17. Ngatiyem Dalem SD 

18. Darmini Dalem Tidak Tamat SD 

19. Jumari Dalem SD 

20. Sihyem   Dalem  SD 

21. Sumiyati   Dalem  SD 

22. Ponirah  Dalem  Tidak Tamat SD 

23. Tuginah Dalem Tidak Tamat SD 

24. Hartini Kiringan SD 

25. Sridati Kiringan SMK 

26. Wiji Lestari Gabahan SMP 
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Sumber : Kelompok Tenun Karya Mandiri bulan Mei tahun 2009 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan rata-rata dari 

anggota kelompok tenun Karya Mandiri adalah berpendidikan SD 

(Sekolah Dasar). Ini terlihat pada tabel di atas jumlah anggota yang 

berpendidikan sampai lulus SD sebanyak 17 orang. Akan tetapi ada juga 

anggota yang tidak lulus sampai pendidikan SD sebanyak 6 orang, baru 

sisanya adalah berpendidikan SMP sampai D1.  

 Aturan-aturan kelompok tenun Karya Mandiri Desa Mlese dalam 

hal ini juga sederhana, karena tingkat pendidikan anggota sebagian besar 

adalah SD. Maka aturan-aturan dalam organisasi yang dibuat oleh 

kelompok tenun Karya Mandiri memiliki tujuan agar bisa dilaksanakan 

dan ditaati anggotanya. Hal inilah yang menjadikan alasan kenapa aturan-

aturan kelompok masih bersifat sederhana. Adapun aturan-aturan dalam 

Kelompok Karya Mandiri adalah : 

a. Tiap anggota membayar simpanan pokok Rp. 10.000,-, sekali 

selama menjadi anggota. 

27. Sarmini Gabahan Tidak Tamat SD 

28. Giyanti Gabahan SMP 

29. Wiji Lestari Gentan SMK 

30. Boniyem Gentan Tidak Tamat SD 
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b. Tiap anggota membayar simpanan wajib Rp. 1.000,- setiap 

bulan 

c. Membayar simpanan sukarela/dana sosial Rp. 1.000,- setiap 

bulan 

d. Mengadakan pertemuan kelompok setiap bulan pada tanggal 8 

dan pertemuan pengurus 1 minggu sebelumnya. 

e. Tiap anggota dapat mengambil pinjaman uang dari kelompok 

maksimal Rp. 1.000.000,- dengan diangsur maksimal 10 kali 

dan bunga perbulan 1 %. 

iv. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi dari Kelompok Tenun Karya Mandiri sangatlah 

sederhana, yang hanya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan 

Humas. Ini dikarenakan tingkat pendidikan dari anggota Kelompok Tenun 

Karya Mandiri yang sebagian besar masih SD, sehingga menginginkan 

struktur yang sederhana. Adapun struktur kepengurusan dan pola 

koordinasi dari Kelompok Tenun Karya Mandiri adalah : 

Bagan I.3 

Struktur dan Pola koordinasi Kelompok Tenun Karya Mandiri Desa Mlese 

 

 

 

Pelindung : 

Kepala Desa 

Pembina : 

Gita Pertiwi 

Ketua : Antini 

Wakil Ketua : Sunarmi 
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  (Sumber : Kelompok Karya Mandiri bulan Mei 2009) 

E. Profil Informan 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, sehingga dalam 

menggalih data peneliti menggunakan informan untuk sebagai sumber 

datanya. Hal ini membuat peneliti menggunakan maxsimum variant dan 

purposive sampling untuk menentukan informan dalam akan diambil. 

Adapun informan yang jadi dalam penelitian ini memiliki : 

· Pengurus yang Menenun, Tidak Punya Pegawai dan Berdasarkan 

Pesanan  

· Pengurus yang Menenun, Tidak Punya Pegawai dan Rutin  

Bendahara : 

1. Bu. Sridati 

2. Bu. Sri Muryati 

3. Bu. Wiji Lestari 

Sekretaris : 

1. Bu. Sri Mulyani 

2. Bu. Wiji Lestari 

Humas : 

1. Bu. Jumari 

2. Bu. Giyati 

3. Bu. Supatmi 
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· Anggota yang Menenun, Tidak Punya Pegawai dan Berdasarkan 

Pesanan  

· Anggota yang Menenun, Tidak Punya Pegawai dan Rutin  

· Pengurus yang Tidak  Menenun, Punya Pegawai dan Berdasarkan 

Pesanan  

· Pengurus yang Tidak Menenun, Punya Pegawai dan Rutin 

Matrik IV.1 

Pengurus yang Menenun, Tidak Punya Pegawai dan Berdasarkan Pesanan 

Nama Usia Alamat 

Rumah 

Riwayat 

Pendidikan 

Status Anak Pekerjaan Lama 

Bekerja 

SD tahun 

1987 

Menenun 3 tahun 

SMP tahun 

1993 

Pedagang 2 tahun 

SMK 

tahun 2007 

Sri 

Mulyani 

32 

tahun 

Cabeyan 

Rt 02/03 

D1 

Akuntansi 

2008 

Menikah 1 

orang 

Ibu 

Rumah 

Tangga 

3 tahun 

Ibu berusia 32 tahun ini merupakan pendiri sekaligus sekretaris umum 

Kelompok Tenun Karya Mandiri untuk periode 2008-2009. Beliau bekerja 

sebagai penenun ATBM warisan orang tuanya, walau juga memiliki usaha toko 

klontong dan sebagai seorang ibu rumah tangga karena telah menikah serta 

memiliki seorang anak. Ini tidak lepas karena beliau tinggal dikawasan pedesaan 

yang kehidupan masyarakatnya bertani dan sebagai penenun ATBM. Pendidikan 
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terakhir beliau adalah alumnus Diploma Satu STMIK Surakarta tahun 2008. 

Meskipun latar belakang pendidikan beliau adalah dibidang akuntansi, namun 

beliau sangat peduli dengan masalah kelestarian dan kemajuan tenun ATBM di 

Desa Mlese Cawas Klaten.  

Matrik IV.2 

Pengurus yang Menenun, Tidak Punya Pegawai dan Rutin 

Nama Usia Alamat 

Rumah 

Riwayat 

Pendidikan 

Status Anak Pekerjaan Lama 

Bekerja 

SD tahun 

1984 

Penenun 6 tahun 

SMP tahun 

1987 

Sridati 36 

tahun 

Kiringan 

Rt 01/V 

SMK 

tahun 1991 

Menikah 3 

orang 

Ibu 

Rumah 

Tangga 

18 

tahun 

Ibu berusia 36 tahun ini merupakan pendiri sekaligus bendahara umum 

Kelompok Tenun Karya Mandiri untuk periode 2008-2009. Beliau bekerja 

sebagai penenun ATBM warisan orang tuanya dan juga seorang ibu rumah 

tangga, karena telah menikah serta memiliki tiga orang anak. Ini tidak lepas 

karena beliau tinggal dikawasan pedesaan yang kehidupan masyarakatnya bertani 

dan sebagai penenun ATBM. Pendidikan terakhir beliau adalah alumnus SMK 

Muhammadiyah tahun 1991. Meskipun latar belakang pendidikan beliau adalah 

dibidang akuntansi, namun beliau sangat peduli dengan masalah kelestarian dan 

kemajuan tenun ATBM di Desa Mlese Cawas Klaten.  

Matrik IV.3 
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Anggota yang Menenun, Tidak Punya Pegawai dan Berdasarkan Pesanan 

Nama Usia Alamat 

Rumah 

Riwayat 

Pendidikan 

Status Anak Pekerjaan Lama 

Bekerja 

Penenun 33 

tahun 

Sukini 53 

tahun 

Cabeyan 

Rt 02/03 

Tidak 

Tamat SD 

Menikah 3 

Ibu 

Rumah 

Tangga 

34 

tahun 

Ibu berusia 53 tahun ini merupakan pendiri sekaligus anggota Kelompok 

Tenun Karya Mandiri untuk periode 2008-2009. Beliau bekerja sebagai penenun 

ATBM sebagai usaha warisan orang tua suaminya dan juga sebagai seorang ibu 

rumah tangga, karena telah menikah serta memiliki tiga orang anak. Ini tidak 

lepas karena beliau tinggal dikawasan pedesaan yang kehidupan masyarakatnya 

bertani dan sebagai penenun ATBM. Pendidikan terakhir beliau adalah tidak 

tamat SD. Meskipun latar belakang pendidikan beliau adalah tidak ada, namun 

beliau sangat peduli dengan masalah kelestarian dan kemajuan tenun ATBM di 

Desa Mlese Cawas Klaten.  

Matrik IV.4 

Anggota yang Menenun, Tidak Punya Pegawai dan Rutin 

Nama Usia Alamat 

Rumah 

Riwayat 

Pendidikan 

Status Anak Pekerjaan Lama 

Bekerja 

Penenun  Hartini 41 

tahun 

Cabeyan 

Rt 02/03 

SD Menikah  

Ibu  
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Rumah 

Tangga 

Ibu berusia 41 tahun ini merupakan pendiri sekaligus anggota Kelompok 

Tenun Karya Mandiri untuk periode 2008-2009. Beliau bekerja sebagai penenun 

ATBM sebagai usaha warisan orang tuanya dan sebagai seorang ibu rumah 

tangga, karena telah menikah serta memiliki seorang anak. Ini tidak lepas karena 

beliau tinggal dikawasan pedesaan yang kehidupan masyarakatnya bertani dan 

sebagai penenun ATBM. Pendidikan terakhir beliau adalah alumnus SDN Mlese 

1. Meskipun latar belakang pendidikan beliau adalah hanya sampai SD, namun 

beliau sangat peduli dengan masalah kelestarian dan kemajuan tenun ATBM di 

Desa Mlese Cawas Klaten.  

 

Matrik IV.5 

Pengurus yang Tidak Menenun, Punya Pegawai dan Berdasarkan Pesanan 

Nama Usia Alamat 

Rumah 

Riwayat 

Pendidikan 

Status Anak Pekerjaan Lama 

Bekerja 

Pengusaha 

Tenun 

(Pengepul) 

3 tahun Antini 41 

tahun 

Dukuh 

Rt 

03/05 

SD Menikah 2 

Ibu 

Rumah 

Tangga 

17 

tahun 
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Ibu berusia 41 tahun ini merupakan pendiri sekaligus ketua umum 

Kelompok Tenun Karya Mandiri untuk periode 2008-2009. Beliau bekerja 

sebagai pengusaha tenun ATBM (pengepul) dan sebagai seorang ibu rumah 

tangga, karena telah menikah serta memiliki  dua orang anak. Ini tidak lepas 

karena beliau tinggal dikawasan pedesaan yang kehidupan masyarakatnya bertani 

dan sebagai penenun ATBM. Pendidikan terakhir beliau adalah alumnus SD N 

Tertomarto 1. Meskipun latar belakang pendidikan beliau adalah hanya sampai 

SD, namun beliau sangat peduli dengan masalah kelestarian dan kemajuan tenun 

ATBM di Desa Mlese Cawas Klaten.  

Matrik IV.6 

Pengurus yang Tidak Menenun, Punya Pegawai dan Rutin 

Nama Usia Alamat 

Rumah 

Riwayat 

Pendidikan 

Status Anak Pekerjaan Lama 

Bekerja 

SD Pengusaha 

Tenun 

(Pengepul) 

35 

tahun 

SMP 

SMK 

Sunarmi  Cabeyan 

Rt 02/03 

D1 

Menikah 4 

Ibu 

Rumah 

Tangga 

36 

tahun 

Ibu berusia 53 tahun ini merupakan pendiri sekaligus ketua dua Kelompok 

Tenun Karya Mandiri untuk periode 2008-2009. Beliau bekerja sebagai 

pengusaha tenun ATBM (pengepul) dan sebagai seorang ibu rumah tangga, 

karena telah menikah serta memiliki empat orang anak. Ini tidak lepas karena 

beliau tinggal dikawasan pedesaan yang kehidupan masyarakatnya bertani dan 
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sebagai penenun ATBM. Pendidikan terakhir beliau adalah pernah mengambil 

Strata Satu Pendidikan Teknik Industri di UII Jogyakarta hanya sampai semester 4 

tahun 1972 dan alumnus Diploma Satu PGTK UIN Klaten tahun 1984. Selain itu 

beliau juga memiliki pengalaman sebagai guru pengajar di SMK Tekstil di Pedan 

selama 4 tahun dan Guru TK di Kecamatan Cawas selama 25 tahun. Meskipun 

latar belakang pendidikan dan pengalaman beliau dibidang pendidikan, namun 

beliau sangat peduli dengan masalah kelestarian dan kemajuan tenun ATBM di 

Desa Mlese Cawas Klaten dengan menolak tawar menjadi seorang dua tahun yang 

lalu. Akan tetapi beliau malah memilih menjadi pengusaha tenun dan melatih 

masyarakat untuk mendidik beralih produk dari serbet yang kurang 

menguntungkan ke produk lurik atau slendang.  

 

BAB III 

PROGRAM PEMBERDAYAAN OLEH GITA PERTIWI  

 

Gita Pertiwi adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang 

memfokuskan diri pada kegiatan pelestarian lingkungan dan pengembangan 

masyarakat. Berdiri pada tanggal 21 desember 1991 di Surakarta, dengan Akte 

Notaris Nomor 64 Kantor Notaris  Tjondro Santoso, SH. Disyahkan oleh 

Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 05 Tahun 1991 dengan nama Yayasan Gita 

Pertiwi  Ecological Studies Programe.  
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Sejak berdiri Gita Pertiwi telah melakukan berbagai kegiatan yang 

berorientasi pemberdayaan dan pengembangan sikap kritis masyarakat melalui isu 

lingkungan hidup. Khususnya dalam rangka mengantisipasi masalah percepatan 

pembangunan yang menimbulkan berbagai dampak dan perubahan lingkungan. 

LSM Gita Pertiwi yakni membantu proses pemberdayaan masyarakat agar mampu 

memperjuangkan haknya untuk hidup secara layak di lingkungan. Pemberdayaan 

disini dimaksudkan untuk memfasilitasi masyarakat agar mampu menganalisis 

secara kritis kondisi riil disekitarnya. Paham akan proses penindasan dan 

eksploitasi oleh aktor-aktor yang bermain, serta paham akan pihak-pihak mana 

yang diuntungkan dan mana yang dirugikan. 

Adapun program yang dilakukan oleh Gita Pertiwi adalah Pemulihan 

Usaha Tenun bagi Perempuan korban gempa di 5 desa di kecamatan Cawas, 

Klaten,  yakni Desa Pakisan, Balak, Japanan, Tirtomarto dan Baran. Program 

kegiatan yang didanai dari AUSAID ini telah berlangsung sejak Februari 2007. 

Usaha tenun ATBM merupakan usaha yang dijalani oleh kebanyakan perempuan 

di Kabupaten Klaten karena dapat diandalkan sebagai gantungan hidup keluarga.  

Kegiatan ini berlangsung dalam tempo lebih kurang 6 bulan. Persiapan sosial dan 

perencanaan program bersama masyarakat, kemudian dilakukan oleh Gita Pertiwi. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi awal dari calon penerima 

manfaat, lokasi, kondisi sosial budaya masyarakat yang akan difasilitasi. Selain 

itu juga untuk mengetahui sejauh mana dukungan dari para pihak serta tantangan 

yang ada. Tahapan dari kegiatan ini adalah dengan Survey lapangan, dilakuan 
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pada bulan Februari 2007, dengan metode studi dokumen yang ada di 

desa/kelurahan, wawancara dengan penenun dan para stake holders lain serta 

kunjungan lapangan. Survey dilakukan di 5 desa yang potensial tenun, wilayah 

korban gempa terparah di kecamatan Cawas, yaitu desa Balak, Baran, Pakisan, 

Japanan dan Tirtomarto. Dari data sekunder dan primer yang diperoleh informasi 

bahwa 80% perempuan korban gempa menggantungkan hidupnya dari usaha 

tenun ATBM. Tahapan yang lain adalah dengan sosialisasi program serta 

perencanaan program. Kemudian di tahun 2008 berkerjasama dengan YCAP 

Australia, Gita Pertiwi melakukan pendampingan pada usaha serupa di Tlingsing, 

Mlese dan Bogor. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi awal dari 

calon penerima manfaat, baik terkait lokasi dan kondisi sosial budaya masyarakat 

yang akan difasilitasi. Selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana dukungan 

dari para pihak-pihak terkait yang ada disana serta tantangan yang akan dihadapi 

disana. Adapun program yang dilaksanakan adalah : 

 1. Program Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) 

  Peningkatan kapasitas SDM para penenun diharapkan dapat 

berperan sebagai subyek kegiatan dan dapat menindaklanjuti kegiatan awal 

yang sudah dirintis bersama Fasilitator (Gita Pertiwi). Masyarakat sebagai 

penerima manfaat diharapkan dapat mengembangkan sendiri apa yang 

didapat dari setiap kegiatan atau pelatihan bersama Fasilitator (Gita Pertiwi). 

Hal ini sesuai dengan tujuan dari Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam program 

peningkatan SDM yang mengharapkan ada sebuah pengembangan dari para 
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penenun sendiri baik dengan kelompok atau inisiatif sendiri terkait materi 

atau pelatihan yang diberikan. 

1.1. Pendampingan Rutin di Tingkat Kelompok 

Pendampingan rutin di tingkat kelompok merupakan kegiatan 

asistensi yang dilakukan Fasilitator (Gita Pertiwi) guna mewujudkan 

kelompok yang baik dengan selalu mendampingi setiap ada 

petemuan pengurus dan kelompok. Tujuan dari kegiatan ini yang 

diinginkan oleh Fasilitator (Gita Pertiwi) adalah untuk 

memfungsikan kelompok sebagai wadah bertukar pikiran antar 

penenun, memecahkan permasalahan maupun merumuskan alternatif 

pemecahannya berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki 

kelompok.  

 

1.2. Kunjungan dan Diskusi ke Rumah Penenun 

   Kegiatan kunjungan dan diskusi ke rumah penenun yang 

dilakukan oleh Fasilitator (Gita Pertiwi) adalah bagian bentuk 

monitoring dan evalusi dari serangkaian kegiatan pelatihan dan 

program yang telah dijalankan. Kegiatan kunjungan dan diskusi ini 

memiliki tujuan, agar semua apa yang menjadi pemikiran atau 

ganjalan didalam anggota kelompok tenun Karya Mandiri dan malu 

untuk disampaikan di pertemuan kelompok dapat disampaikan waktu 

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



91 

 

 

Fasilitator (Gita Pertiwi) mengunjungi ke rumahnya. Kegiatan ini 

dilakukan oleh pendamping kelompok yang dilakukan secara serta 

merta mendadak dan tidak terjadwal.  

1.3. Pelatihan-Pelatihan  

1.3.1. Pelatihan Manajemen Organisasi 

Pelatihan ini dilakukan selama 2 hari dengan materi, hari 

pertama adalah pengertian kelompok, unsur-unsur penting dalam 

kelompok, komunikasi, kerjasama, aturan keanggotaan (syarat, 

hak, kewajiban) dan aturan kepengurusan (kriteria, hak dan 

kewajiban). Hari kedua adalah aturan bantuan peralatan dan 

simpan pinjam (sumber permodalan, aturan simpan pinjam). 

Tujuan dari kegiatan ini adalah peserta memahami pentingnya 

suatu kelompok, peserta berprakarsa membangun atau 

mengukuhkan kelompok dan peserta memiliki rencana kegiatan 

yang akan dilakukan oleh kelompoknya. Dari hal ini nantinya 

kelompok yang telah dibentuk dapat berjalan dan berkembang 

menjadi kelompok yang baik. 

1.3.2. Pelatihan Pewarnaan 

Program ini ditekankan sebagai upaya untuk 

meningkatkan ketrampilan penenun dan meningkatkan kualitas 

produksinya, akan diadakan pelatihan bersama tentang tehnik-
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tehnik pewarnaan banang yang baik. Beberapa tahapan akan 

dilakukan mulai dari pemilihan benang, pemilihan warna, 

penentuan jumlah bahan warna, tehnik pencampuran hingga 

tehnik pewarnaan benang. Pelatihan pewarnaan  akan difasilitasi 

Gita Pertiwi dengan mendatangkan dua narasumber ahli dalam 

pewarnaan dan praktisi yang banyak pengalaman di pabrik. Acara 

ini nantinya akan selengarakan selama 1 hari dan bertempat di 

sekretariat kelompok tenun Karya Mandiri. Adapun tujuan dari 

pelatihan ini adalah memberikan pengetahuan dan ketrampilan 

pada penenun terkait tehnik-tehnik pewarnaan benang guna 

meningkatkan kualitas produk tenun. 

 

 

2. Pemberian Bantuan  

2.1. Stimulant Modal 

Sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan, 

permodalan menjadi hal penting yang dibutuhkan para penenun 

untuk memulihkan usahanya. Karena gempa bumi telah banyak 

merusak peralatan tenun yang tertimpa rumah roboh. Selain itu 

penenun juga kekurangan modal untuk membeli bahan baku karena 

modal digunakan untuk memperbaiki rumah. Jadi tujuan Fasilitator 
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(Gita Pertiwi) memberikan stimulant modal pada para pengarajin 

tenun adalah untuk modal usaha, seperti pembelian bahan baku 

(benang dan pewarna) dan perbaikan peralatan yang nantinya akan 

dikelola dan dikembangkan oleh kelompok. 

2.2. Bantuan Peralatan 

Bantuan peralatan yang diberikan kepada tiap kelompok 

merupakan inisiasi dari Gita Pertiwi guna membantu proses produksi 

para penenun. Bantuan peralatan ini bertujuan agar proses finishing 

(pemadatan dan menghaluskan produk tenun) tidak harus ke Solo 

lagi. Tetapi dapat dilakukan ditingkat kelompok sehingga dapat 

memangkas proses produksi, meningkatkan nilai jual dan 

menghemat waktu produksi. Bahkan dapat menjadi usaha bersama 

dari Kelompok Tenun Karya Mandiri Mlese. 

BAB IV 

PROSES PROGRAM PEMBERDAYAAN OLEH FASILITATOR  

(GITA PERTIWI) 

 

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertitik 

tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya 

sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik 

mungkin. Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau 
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pusat pengembangan (people or community centered development). Proses 

pemberdayaan yang dilakukan oleh Fasilitator (Gita Pertiwi) diharapkan mampu 

memetakan potensi dan kebutuhan untuk mengembangkan usaha tenun serta 

menyusun perencanaan kegiatan selama 6 bulan ke depan.  Adapun perencanaan 

dalam kelompok tersebut adalah memulihkan usaha tenun dengan  memperbaiki 

atau membeli peralatan tenun yang rusak, bantuan modal usaha untuk membeli 

bahan baku benang agar tidak tergantung pada pengepul, pemasaran langsung 

kekonsumen dan belajar bersama. 

Perencanaan bersama ini menghasilkan peta kebutuhan para pengrajian 

yaitu permodalan, bahan baku, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia 

(SDM) dan peralatan produksi. Dari hal ini penenun dapat berperan sebagai 

subyek kegiatan dan menindaklanjuti kegiatan awal yang sudah dirintis bersama 

Fasilitator (Gita Pertiwi). 

1. Proses Program Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) 

1.1. Proses Pendampingan Rutin di Tingkat Kelompok 

Pendampingan rutin di tingkat kelompok sebagai wadah 

bertukar pikiran antar penenun guna memecahkan permasalahan, 

merumuskan alternatif pemecahan masalah berdasarkan kemampuan 

dan potensi yang dimiliki kelompok.  Dalam proses ini dilakukan :  

a. Pertemuan Pengurus. 
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Pertemuan pengurus berguna untuk meningkatkan 

kapasitas pengurus dalam mengelola organisasi, melakukan 

proses pembukuan, pencatatan kegiatan dan keuangan 

kelompok.  Hal ini penting karena pengurus yang terpilih 

merupakan penenun yang memiliki sedikit pengetahuan 

organisasinya dan pendidikan formal anggota adalah SD-SMA.  

Pendampingan ini diharapkan pengurus mengetahui dan paham 

akan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang pengurus. 

Selain itu mereka diharapkan kedepannya menjadi kader atau 

motivator ditingkat kelompok bahkan desa. Pertemuan 

pengurus biasanya dilakukan sebelum pertemuan kelompok 

guna menyiapkan laporan (keuangan maupun agenda 

kelompok) kepada anggota saat pertemuan. Pendampingan 

lebih ditekankan pada pencatatan dan penyusunan keuangan 

perbulan. Dipertemuan tersebut para pengurus bisa bertanya 

bebas dalam membuat laporan keuangan, karena apabila ada 

kesalahan nantinya yang akan mendapatkan peringatan dari 

Fasilitator (Gita Pertiwi) adalah pengurus dan pendamping. 

Matrik IV.7 

Pendapat Informan Tentang Materi yang Dibahas dalam 

Pertemuan Pengurus 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 
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Pengurus yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Membahas terkait kelompok yang 

baik dan alih produk dari serbet 

kasar 

Anggota yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Tidak tahu, karena bukan pengurus 

kelompok. 

Pengurus yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan Rutin  

Pemberian materi tekait organisasi 

yang baik, pembagian stimulant 

modal dan mekanisme 

pengembalian waktu tanggal 1 

April 2008 ditempat bu Antini. 

Sedangkan waktu tanggal 1 

November ditempat bu Sridati 

membahas bagaimana cara 

merubah produk, pemasaran 

produk serta administrasi dan 

keuangan. 

Anggota yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan Rutin  

Tidak tahu, karena bukan pengurus 

pengurus kelompok. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan 

Pertemuan hanya mengecek 

pembukuan keuangan (tekait buku 

neraca harian, neraca saldo dan 

simpan pinjam) serta bantuan 

peralatan kalender waktu di tempat 

bu Sridati tanggal 1 November 

2008. 

Pengurus yang Tidak Monitoring kegiatan kelompok dan 
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Menenun, Punya 

Pegawai dan Rutin  

keuangan. 

Dari matrik di atas pertemuan pengurus di Kelompok 

Tenun Karya Mandiri secara umum membahas terkait  

mewujudkan suatu kelompok yang baik (melalui penguatan 

pengurus, administrasi dan keuangan), produk yang baik dan 

cara pemasaran produk.  

Pertemuan pengurus dilakukan sebelum pertemuan 

kelompok, walau sampai saat ini baru terlaksana 2 kali. Ini 

dikarenakan, para pengurus memiliki kesibukan yang berbeda-

beda sehingga sulit untuk mengadakan pertemuan pengurus. 

Pertemuan pengurus pertama, pada 1 April 2008 bertempat 

dirumah ketua yaitu ibu Antini yang membahas proses 

pencairan pembagian stimulant modal dan mekanisme 

pengembalian. Adapun hasilnya adalah tiap anggota mendapat 

bantuan stimulant modal sebesar Rp. 500.000,-dengan 

diangsur maksimal 10 kali dan bunga perbulan 1 % dan 

anggota akan dikumpulkan dirumahnya ibu Sridati waktu 

pembagian stimulant modal. Akan diselah-selah itu 

pendamping juga memberikan materi terkait bagaimana 

mewujudkan menjadi kelompok yang baik melalui penguatan 

pengurus, administrasi dan keuangan, produk yang baik serta 

cara pemasaran produk. 
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 Pertemuan pengurus kedua, pada tanggal 1 November 

2008 bertempat di rumah bendahara yaitu ibu Sridati yang 

membahas terkait bantuan peralatan kalender (baik masalah 

aturan dan tempat). Adapun aturan yang disepakati pengurus 

yang akan dibawa dipertemuan kelompok pada tanggal 8 

November 2008 adalah 50% hasil dari kalender untuk tenaga 

kerja, 30% untuk kas kelompok dan 20% untuk perawatan alat. 

Selain itu apabila anggota kelompok yang mengkalenderkan 

nantinya akan mendapat potongan 10%, sedangkan harga 

perkilogramnya mengkalenderkan belum disepakati menunggu 

alat, pelatihan pengoperasian dan hasilnya. 

 

 

 

Matrik IV.8 

Pendapat Informan Tentang Pertemuan Pengurus 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Pertemuan pengurus terakhir bulan 

November 2008, dan selebihnya 

melalui handphone atau ke rumah 

langsung apabila membutuhkan. 

Anggota yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan 

Tidak tahu, karena bukan pengurus 

pengurus kelompok. 
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Berdasarkan Pesanan  

Pengurus yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan Rutin  

Terakhir pada bulan November 

2008, dan selebihnya melalui 

handphone. 

Anggota yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan Rutin  

Tidak tahu, karena bukan pengurus 

pengurus kelompok. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Pertemuan pengurus terakhir bulan 

November 2008, dan selebihnya 

melalui handphone atau ke rumah 

pengurus langsung apabila 

membutuhkan. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya 

Pegawai dan Rutin  

Terakhir pada bulan November 

2008, dan selebihnya melalui 

handphone atau ke rumah pengurus 

langsung apabila membutuhkan. 

 Dari matrik di atas secara keorganisasian Kelompok 

Tenun Karya Mandiri setelah pertemuan pengurus bulan 

November 2008 sampai sekarang belum ada lagi pertemuan 

pengurus lagi, sehingga komunikasi pengurus secara formal 

kurang. Komunikasi yang dilakukan selama ini cukup melalui 

handphone atau pergi kerumah pengurus langsung. Akibatnya 

secara kepengurus Kelompok Tenun Karya Mandiri dalam 

komunikasi kurang lancar dan sulit membuat keputusan. 

Terbukti untuk mengadakan pelatihan pewarnaan yang 

pengurus sebagai panitia lokalnya tidak bisa terlaksana dan 

tertunda-tunda. Fasilitator (Gita Pertiwi) yang diwakili 
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pendamping kelompok tersebut sudah mengusulkan kepada 

pengurus untuk mengadakan pertemuan kembali guna 

mengeratkan kepengurusan Kelompok Tenun Karya Mandiri 

lagi. 

Akhirnya pada pertemuan kelompok pada tanggal 8 

Juni 2009, pengurus sepakat mengadakan pertemuan pengurus 

kembali. Sebab perlu ada penyegaran kembali pengurus 

dengan melakukan koordinasi dan komunikasi secara formal, 

guna menyelesaikan permasalahan ditingkat kelompok dan 

rencana kedepan Kelompok Tenun Karya Mandiri.  

b. Pertemuan Kelompok. 

Pertemuan kelompok merupakan kegiatan rutin tiap 

bulan, dan di kelompok tenun Karya Mandiri dilaksanakan 

pada setiap tanggal 8. Adapun kegiatan didalamnya adalah 

simpan pinjam, arisan sebagai media perekat dan curah 

pendapat atau tukar pengalaman terkait masalah usaha tenun. 

Selain itu juga ada materi dari pendamping yang hadir setiap 

pertemuan selama satu tahun kemarin. Adapun materi yang 

disampaikan oleh pendamping biasanya seputar cara perbaikan 

proses produksi dan pemasaran. Baru setelah itu dari 

pendamping bersama dengan anggota mengevaluasi kemajuan 

kelompoknya.  
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Matrik IV.9 

Pendapat Informan Tentang Kegiatan yang Dibahas dalam 

Pertemuan Kelompok 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Kegiatan dari kelompok selama ini 

adalah simpan pinjam, arisan dan 

materi dari pendamping. 

Anggota yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Kegiatan dari kelompok tenun di 

Desa Mlese adalah simpan pinjam 

dan arisan seringnya. 

Pengurus yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan Rutin  

Kegiatan Kelompok Tenun Karya 

Mandiri adalah simpan pinjam, 

curah pendapat dan apabila 

pendamping ada materi atau 

informasi dari Fasilitator (Gita 

Pertiwi) yang perlu disikapi dan 

ditindak lanjuti oleh kelompok. 

Anggota yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan Rutin  

Kegiatan dari kelompok tenun kita 

adalah simpan pinjam, arisan dan 

materi dari pendamping. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Kegiatan yang dibahas dalam 

Kelompok Tenun Karya Mandiri 

selama ini adalah simpan pinjam, 

arisan, materi dari pendamping dan 

curhat. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya 

Kegiatan yang dilakukan kelompok 

Karya Mandiri adalah simpan 
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Pegawai dan Rutin  pinjam, arisan, belajar bersama 

melalui curhat dan materi dari 

pendamping. 

Dari matrik di atas agenda Kelompok Karya Mandiri 

adalah simpan pinjam, arisan, belajar bersama melalui curhat 

dan materi dari pendamping. Seiring perjalanan waktu 

pertemuan kelompok hanyalah sebagai ajang kumpul-kumpul, 

karena hanya berjalan simpan pinjam dan arisan. Terkait 

agenda belajar bersama melalui curhat dan materi dari 

pendamping tidak ada, karena pendamping terlambat dan 

begitu juga dari anggota kurang antusias. Akibatnya pertemuan 

kelompok dianggap sebagai pertemuan rutin dan bukan 

sebagai agenda untuk membahas permasalahan-permasalahan 

yang ada. Sebagai contoh terkait cara memajukan kelompok 

melalui usaha selain simpan pinjam, seperti usaha bahan baku 

serta bersama-sama merubah produk selain serbet keproduk 

yang lebih menguntungkan. Selain itu terkait pemasaran secara 

bersama-sama atau menunjuk salah satu atau dua orang untuk 

menjadi seksi pemasaran belum ada. Akibatnya perkembangan 

yang signifikan setelah ada pendampingan dari Fasilitator 

(Gita Pertiwi) belum ada. 

2.2. Proses Kunjungan dan Diskusi ke Rumah Penenun 
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Kegiatan yang dilakukan secara merta mendadak dan acak ini 

memiliki manfaat, sebagai cara untuk melakukan monitoring dan 

evaluasi terkait stimulant modal yang diberikan kepada para penenun. 

Karena dari stimulant modal tersebut, apakah dipergunakan benar-

benar untuk usaha tenun atau tidak.  Selain juga memiliki manfaat 

para penenun termotivasi untuk berusaha mengubah produknya agar 

semakin baik.  Kunjungan ini tidak hanya dilakukan oleh pendamping, 

tetapi juga melibatkan pengurus dan anggota kelompok yang lain.  

Selain itu juga memberikan pemahaman kepada anggota keluarga 

(khususnya suami) akan  pentingnya kelompok tenun dan apa saja 

kegiatan yang dilakukan. Hal ini dari diwakili oleh bu Sunarmi yang 

ahli masalah tenun dari Kelompok Tenun Karya Mandiri dan dari 

Fasilitator (Gita Pertiwi) adalah bapak Suparlan dan dilanjutkan oleh 

bu Wiji. 

 

Matrik IV.10 

Pendapat Informan Tentang Sasaran yang Dikunjungan 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Anggota yang mendapatkan kunjungan 

dari pendamping adalah anggota yang 

mungkin biasa beralih produk, seperti 

bu Narmi dan Sukini.  

Anggota yang Menenun, Kurang tahu, akan tetapi kemarin telah 

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



104 

 

 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

mendapat kunjung dari pendamping. 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Anggota yang mendapatkan kunjungan 

yang mungkin bisa beralih produk dan 

kelompok kami yang telah 

mendapatkan kunjungan adalah bu 

Narmi. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Kurang tahu, karena tidak pernah 

mendapatkan kunjungan. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Belum mendapatkan kunjungan, tetapi 

yang pernah mendapatkan kunjungan 

sepertinya bu Narmi yang telah beralih 

dari serbet ke lurik. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya Pegawai 

dan Rutin  

Kurang tahu, yang sering mendapat 

kunjungan, karena telah beralih ke lurik 

sekitar tahun 2008. 

Dari matrik di atas kujungan dan diskusi ke rumah penenun 

hanya dipilih secara acak, dengan kriteria yang bisa diajak untuk 

berubah produk saja. Oleh karena itu, yang mendapat kunjungan 

hanyalah ibu Sunarmi dan Sukini. Alasannya beliau yang mau 

berubah untuk mengembangkan usaha tenun, dari produk serbet 

kelurik.  

Kegiatan kunjungan dan diskusi ke rumah penenun juga 

melakukan suatu kegiatan analisa usaha. Analisa usaha yang 
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dilakukan oleh penenun ibu Sunarmi dan Sukini adalah dalam 

pembuatan serbet halaus 1 bom atau 500 m. 

Matrik IV.11 

Pendapat Informan Tentang Hasil Diskusi 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Tidak tahu, karena tidak mendapatkan 

kunjungan. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Cukup tahu, adapun hasil diskusinya 

dalam menghitung biaya dan laba 

produksi serbet halus 500 m adalah 

lungsen benang (3,5 press putih dan 

kelir, 1 press = 4 ½ x 90.000) : Rp. 

315.000,- pakan (30 kg x Rp. 12.000) : 

Rp. 360.000,-, ngeklos (16 kg x Rp. 

2.000) : Rp.   32.000,-, nyekir (1 bom) : 

Rp.   20.000,-, nyucuk (2 orang x Rp. 

5.000) : Rp.   10.000,-, malet (30 kg x 

Rp. 1000) : Rp.    30.000,-, upah nenun 

(Rp. 400 x 500 m) : Rp.  180.000,- dan 

total biaya produksinya : Rp. 967.000,-, 

sedangkan harga jual tenun serbet (Rp. 

2000/m x 500m)  : Rp. 1.000.000,-. 

Adapun laba bersih yang diperoleh 

penenun adalah Rp. 33.000,- dengan 

waktu pengerjaan 1 samapai 2 bulan. 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Tidak tahu, karena tidak mendapatkan 

kunjungan. 
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Rutin  

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Tidak tahu, karena tidak mendapatkan 

kunjungan. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Tidak tahu, karena tidak mendapatkan 

kunjungan. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya Pegawai 

dan Rutin  

Tahu, adapun hasil diskusinya dalam 

menghitung biaya dan laba produksi 

serbet halus 500 m adalah lungsen 

benang (3,5 press putih dan kelir, 1 

press = 4 ½ x 90.000) : Rp. 315.000,- 

pakan (30 kg x Rp. 12.000) : Rp. 

360.000,-, ngeklos (16 kg x Rp. 2.000) : 

Rp.   32.000,-, nyekir (1 bom) : Rp.   

20.000,-, nyucuk (2 orang x Rp. 5.000) 

: Rp.   10.000,-, malet (30 kg x Rp. 

1000) : Rp.    30.000,-, upah nenun (Rp. 

400 x 500 m) : Rp.  180.000,- dan total 

biaya produksinya : Rp. 967.000,-, 

sedangkan harga jual tenun serbet (Rp. 

2000/m x 500m)  : Rp. 1.000.000,-. 

Adapun laba bersih yang diperoleh 

penenun adalah Rp. 33.000,- dengan 

waktu pengerjaan 1 samapai 2 bulan. 

Dari kunjungan yang dilakukan baik oleh pendamping dari 

Fasilitator (Gita Pertiwi), tidaklah efektif untuk mengetahui seberapa 

manfaat pendampingan dari Fasilitator (Gita Pertiwi) baik melalui 

pelatihan-pelatihan maupun bantu yang telah diberikan. Hal ini 
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dikarenakan, pendamping hanya melakukan kunjungan ke rumah 

penenun hanya secara acak dan tidak secara keseluruhan. Adapun 

alasan yang adalah kesibukan dari pendamping, sehingga kunjungan 

tidak dilakukan secara keseluruhan. Jadi dari proses kunjungan 

tersebut tidak bisa mengetahui secara obyektif manfaat dari 

pendampingan.  

3.3. Proses Pelatihan-Pelatihan 

 1.3.1. Proses Pelatihan Manajemen Organisasi 

Pelatihan manajemen organisasi dilakukan selama 2 hari 

di masing-masing kelompok, dengan narasumber dari Fasilitator 

(Gita Pertiwi) dan Lembaga Pengembangan Tehnologi Pedesaan 

(LPTP) Surakarta yang bertempat di Balai Desa Mlese pada 8 

Februari 2008. Kegiatan diikuti oleh semua anggota dan 

pengurus kelompok tenun.  Pelatihan ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman kepada penenun arti pentingnya 

kelompok, bentuk-bentuk organisasi, prinsip-prinsip 

membangun kelompok (komunikasi, kerjasama) dan 

mengelolanya. Pelatihan ini bertujuan agar kelompok dapat 

membentuk pengurus, guna menjalankan roda organisasi dan 

menyusun perencanaan kegiatan kelompok. 

Matrik IV.12 
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Pendapat Informan Tentang Materi yang Dibahas dalam 

Pelatihan Manajemen Organisasi 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Materi yang didapat adalah : 

1. Hari pertama : membahas prinsip 

dalam kelompok yang baik, seperti 

arti penting kelompok, bentuk-

bentuk organisasi, prinsip-prinsip 

membangun kelompok (komunikasi, 

kerjasama) dan pengelolanya 

(kepengurusan).  

2. Hari kedua : Membahas syarat-

syarat menjadi pengurus, hak dan 

kewajiban anggota maupun 

pengurus, serta aturan dalam 

kelompok (baik simpan pinjam atau 

keanggotan). Baru setelah itu ada 

pemilihan pengurus. 

Anggota yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Materi yang didapat adalah terkait 

kelompok yang baik seperti apa, 

menjelaskan tentang arti 

komunikasi, kerjasama. Selain itu 

juga membuat syarat-syarat menjadi 

pengurus, hak dan kewajiban 

pengurus maupun anggota, peraturan 

dan barulah membentuk 

kepungurusan kelompok. 

Pengurus yang Materi yang didapat adalah : 
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Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan Rutin  

1. Hari pertama : membahas prinsip 

dalam kelompok yang baik, seperti 

arti bentuk-bentuk organisasi, 

prinsip-prinsip membangun 

kelompok dengan komunikasi 

maupun kerjasama dan 

kepengurusan.  

2. Hari kedua : Membahas syarat-

syarat menjadi pengurus, hak dan 

kewajiban anggota maupun 

pengurus, serta aturan dalam 

kelompok (baik simpan pinjam atau 

keanggotan). Baru setelah itu ada 

pemilihan pengurus kelompok. 

Anggota yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan Rutin  

Materi yang didapat adalah terkait 

kelompok yang baik seperti apa, 

menjelaskan tentang arti 

komunikasi, kerjasama. Selain itu 

juga membahas dan membuat syarat-

syarat menjadi pengurus, hak dan 

kewajiban pengurus maupun 

anggota, peraturan dan barulah 

memilih kepungurusan kelompok. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Materi yang didapat adalah : 

1. Hari pertama : membahas prinsip 

dalam kelompok yang baik, seperti 

pengertian maupun bentuk 

organisasi, membangun kelompok 

dengan adanya komunikasi maupun 
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kerjasama dan kepengurusan.  

2. Hari kedua : Membahas syarat-

syarat menjadi pengurus, hak dan 

kewajiban anggota maupun 

pengurus, serta aturan dalam 

kelompok (baik simpan pinjam atau 

keanggotan). Baru setelah itu ada 

pemilihan pengurus kelompok. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya 

Pegawai dan Rutin  

Materi yang didapat adalah : 

1. Hari pertama : membahas prinsip 

dalam kelompok yang baik, seperti 

arti maupun bentuk organisasi, 

prinsip membangun kelompok 

dengan komunikasi maupun 

kerjasama dan kepengurusan.  

2. Hari kedua : Membahas syarat-

syarat menjadi pengurus, hak dan 

kewajiban anggota maupun 

pengurus, serta aturan dalam 

kelompok (baik simpan pinjam atau 

keanggotan). Baru setelah itu ada 

pemilihan pengurus kelompok. 

Dari matrik di atas pelatihan  manajemen organisasi 

yang berberikan selama 2 hari, terbagi menjadi tahapan. Tahap 

pertama,  peserta dihari pertama dipahamkan terlebih dahulu 

terkait apa itu kelompok, bentuk-bentuk organisasi dan prinsip-

prinsip membangun kelompok yang baik dengan komunikasi 
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dan kerjasama. Tahap Kedua, peserta dihari dipahamkan terkait 

pengelolaan kelompok (syarat-syarat menjadi pengurus, hak dan 

kewajiban pengurus, sanksi pengurus dan anggota, serta 

pembentukan pengurus).  

Kegiatan ini dilaksanakan secara hati-hati, karena latar 

belakang pendidikan peserta sebagian besar tamatan SD dan 

kurang pengalaman dalam berorganisasi. Hal inilah yang 

membuat Fasilitator (Gita Pertiwi) dan teamnya dalam 

melakukan pelatihan sangat penuh perhitungan dan berusaha 

sebisa mungkin menyesuaikan kondisi peserta, agar materi yang 

diberikan dapat diterima dan bisa dilakukan. 

Hari pertama peserta diajak untuk berpikir tentang apa 

itu kelompok, komunikasi dan kerjasama, agar nantinya 

kelompok mereka dapat menjadi baik. Guna mencairkan 

suasana materi yang disampaikan juga dikombinasikan dengan 

game, seperti untuk menggambarkan kelompok yang 

didalamnya harus ada komunikasi dan kerjasama. Maka 

fasilitator membuat game dengan membagikan potongan kertas 

kecil sebanyak 25 lembar dan menyuruh peserta maju kedepan 

sebanyak 6 orang, barulah nantinya dibagi menjadi 2 kelompok 

yang masing-masing terdiri 3 orang. Game tersebut adalah 
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dengan membuat tower, yang didalamnya ada nilai-nilai 

komunikasi, kerjasama dan aturan-aturan yang perlu ditaati.  

Peserta apabila sudah paham dengan materi-materi 

tersebut, kemudian peserta diarahkan untuk membuat syarat-

syarat, hak dan kewajiban dari pengurus maupun anggota. 

Tujuannya agar pengurus kelompok yang terbentuk tahu hak 

atau kewajibannya, begitu juga dengan anggota kelompok tahu 

akan hak atau kewajibannya.  

Dari pelatihan manajemen organisasi tersebut, adapun 

hasil atau keputusan bersama yang telah dihasilkan adalah 

berupa uraian terkait syarat, hak dan kewajiban dari pengurus 

dan anggota Kelompok Tenun Karya Mandiri. Selain itu juga 

dihasilkan peraturan kelompok yang diharapkan dapat mengikat 

mereka. Adapun hasil ini sebelumnya telah melalui pembahasan 

ditingkat peserta  yang terbagi dalam team-team kecil. Proses 

selanjutnya team-team kecil tersebut mempresentasi hasil 

diskusi kedepan, baru kemudian semua peserta dan fasilitator 

mengkritisi sebelum disyahkan. Adapun hasilnya adalah : 

a. Ketua  

Syarat : 

a. Mampu memimpin anggota. 
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b. Paham tentang usaha. 

c. Jujur dan disiplin. 

d. Tanggungjawab. 

e. Suka bekerja keras. 

f. Bisa baca tulis. 

g. Dapat dipercaya. 

h. Masa jabatan 2 tahun setelah itu biasa dipilih 

kembali. 

i. Dipilih dari anggota. 

Kewajiban : 

a. Mengkoordinir kelompok. 

b. Memotivasi kelompok. 

c. Memimpin anggota memecahkan masalah. 

d. Merangkul semua anggota. 

e. Harus netral. 

f. Mewakili kelompok dan kerjasama dengan 

kelompok lain. 

g. Menampung aspirasi/pendapat. 

h. Bijaksana. 

i. Berjiwa besar. 

Hak : 
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a. Mendapatkan jasa. 

b. Bisa dipilih kembali. 

c. Menasehati anggota. 

d. Mengkritik dan dikritik. 

Sekretaris  

 Syarat : 

a. Tahu pembukuan 

b. Bisa baca tulis 

c. Jujur dan tanggungjawab 

d. Mampu menjalankan tugas 

e. Dipilih dari anggota 

f. Harus perempuan 

Kewajiban : 

a. Menulis hasil kegiatan kelompok. 

b. Membuat dokumen hasil kegiatan. 

c. Menyimpan dokumen 

d. Membuat laporan 

e. Mau dikritik dan mengkritik. 

Hak : 

a. Belajar ketempat lain. 
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b. Mendapat jasa 

c. Mengeluarkan pendapat 

b. Bendahara  

Kewajiaban : 

a. Membawa uang kelompok 

b. Bisa mengatur keuangan 

c. Mencatat keluar masuk uang 

d. Melaporkan keuangan pada anggota 

Hak : 

a. Mendapatkan jasa dari kelompok 

b. Berhak menagih pinjaman 

 

 

 

c. Anggota  

Kewajiban : 

a. Mengikuti pertemuan rutin 

b. Menaati peraturan 

c. Mengikuti kegiatan kelompok 

d. Mau belajar bersama kelompok 
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e. Mau musyawarah 

f. Bisa kerjasama 

g. Menjaga keutuhan kelompok 

h. Melestarikan kelompok 

i. Menjaga nama baik kelompok 

j. Memiliki satu tujuan 

Hak : 

a. Mendapatkan jasa dari kelompok. 

b. Mendapatkan pengetahuan/ketrampilan 

c. Mendapatkan informasi 

d. Mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi 

pengurus 

 

 

 

d. Seksi Humas 

Syarat : 

a. Pintar dalam bicara 

b. Ringan tangan  

c. Tanggung jawab 
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Kewajiban : 

a. Kerjasama 

b. Memberi pengertian 

 c. Memberikan informasi kepada anggota 

Hak : 

a. Mendapatkan jasa dari kelompok. 

b. Mendapatkan pengetahuan/ketrampilan 

c. Mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi 

pengurus 

Peraturan Kelompok : 

f. Tiap anggota membayar simpanan pokok Rp. 

10.000,-, sekali selama menjadi anggota. 

g. Tiap anggota membayar simpanan wajib Rp. 

1.000,- setiap bulan 

h. Membayar simpanan sukarela/dana social Rp. 

1.000,0 setiap bulan 

i. Mengadakan pertemuan kelompok setiap bulan 

pada tanggal 8 dan pertemuan pengurus 1 

minggu sebelumnya. 
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j. Tiap anggota dapat mengambil pinjaman uang 

dari kelompok maksimal Rp. 1.000.000,- 

dengan diangsur maksimal 10 kali dan bunga 

perbulan 1 % 

Dari hasil keputusan di atas, maka sebelum akhir acara 

maka dilakukan pembentukan pengurus secara musyawarah. Ini 

karena, para peserta telah paham akan kelompok yang baik, 

sehingga mereka dalam memilih dan mengangkat pengurus bisa 

berdasarkan kemampuannya.  

Adapun struktur pengurus yang dihasilkan dalam 

musyawarah tersebut adalah : 

Ketua : 

1. Antini  

2. Sunarmi 

Sekretaris : 

1. Sri Mulyani 

2. Wiji Lestari 

Bendahara : 

1. Sridati  

2. Sri muryati 
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3. Wiji Lestari 

Humas : 

1. Jumari 

2. Giyarti 

3. Supatmi 

Terbentuknya pengurus kelompok tenun ini, semakin 

memudahkan langkah mereka dalam mewujudkan cita-citanya. 

Sebab dengan adanya kelompok tenun, mereka semakin mudah 

untuk dikoordinir.  

 1.3.2. Proses Pelatihan Pewarnaan 

Pelatihan pewarnaan merupakan bentuk kegiatan hasil 

perencanaan antara kelompok tenun dengan fasilitator (Gita 

Pertiwi), guna perbaikan kualitas tenun. Kegiatan pelatihan 

pewarnaan ditingkat kelompok yang diikuti oleh semua anggota 

kelompok tenun Karya Mandiri belum pernah dan baru akan 

terlaksana pada pertemuan dibulan Juli 2009, karena pada 

perencanaan ditingkat kelompok sering gagal dan tertunda-

tunda. Selain itu mereka juga secara perwakilan 2 orang 

mewakili kelompok untuk mengikuti pelatihan pewarnaan 

ditingkat kelompok tenun di Kecamatan Cawas.  
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Kegiatan pelatihan pewarnaan ditingkat antar kelompok 

sebenarnya sudah terlaksana dua kali. Akan tetapi anggota yang 

lain hanya mendapatkan pengetahuan tentang pewarnaan 

melalui pertemuan kelompok, dengan pemaparan dari anggota 

yang mewakili pelatihan pewarnaan.  

Matrik IV.13 

Pendapat Informan Tentang Perencanaan Pelatihan Pewarnaan 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Pelatihan perwarnaan ini 

bertujuannya agar produk dari semua 

anggota kelompok  tidak luntur lagi. 

Kegiatan ini direncanakan akan 

dilaksanakan pada Juli 2009 saat 

forum desa dengan dana Rp. 

500.000,- dan ahli pewarna dari Gita 

Pertiwi, serta akan didampingi 

dalam prosesnya. 

Anggota yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Tujuannya adalah agar produk dari 

Kelompok Tenun Karya Mandiri 

tidak lunur lagi. Kegiatan ini 

direncanakan bulan Juli 2009 saat 

forum desa, dengan dana dari Gita 

Pertiwi sebesar Rp. 500.000,- yang 

menjadi panatia lokalnya adalah 

pengurus kelompok. 

Pengurus yang 

Menenun, Tidak Punya 

Bertujuan agar produk tidak luntur, 

pelaksanaan pelatihan pewarnaan 
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Pegawai dan Rutin  ditingkat kelompok tenun se Cawas 

sudah 2 kali, sedangkan untuk 

kelompok baru akan terlaksana pada 

bulan Juli 2009 saat foru desa 

dengan penyandang dana dari Gita 

Pertiwi, karena dulu telah berjanji 

untuk memberikan uang Rp. 

500.000,- apabila mau mengadakan 

pelatihan pewarnaan. 

Anggota yang 

Menenun, Tidak Punya 

Pegawai dan Rutin  

Tujuannya agar produk tenun tidak 

luntur lagi, rencana pelaksanaannya 

pada bulan Juli 2009 saat forum desa 

dan dana dari Gita Pertiwi sebesar 

Rp 500.000,- sesuai yang dijanjikan. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Pelatihan ini bertujuan agar produk 

tidak luntur lagi dan kegiatan 

tersebut akan dilaksanakan pada 

bulan Juli 2009 saat forum desa 

dengan dana dari Gita Pertiwi 

sebesar Rp. 500.000,- yang nantinya 

dikelola oleh pengurus sebagai 

panitianya. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya 

Pegawai dan Rutin  

Tujuannya agar produk tidak luntur 

lagi, dengan rencana pelaksanaan 

pada bulan Juli 2009 dan dana dari 

Gita Pertiwi sebesar Rp. 500.000,- 

Dari matrik di atas sangatlah tidak efektif, membuat 

penasaran mereka dan tidak menyelesaikan permasalahan terkait 

cara meningkatkan kualitas produk tenun. Produk dari anggota 
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Kelompok Tenun Karya Mandiri masih luntur, dari 30 anggota 

yang kualitas masih luntur hanya masih tersisa sekitar 10 

anggota dengan produk serbet kualitas kasar dan sedang. Serbet 

dengan kualitas sedang sebenarnya hanya sebagian kecil saja 

yang masih luntur, asumsi dari anggota apabila masih luntur 

berarti membeli bahan baku benang dari luar Desa Mlese. 

Kelompok Tenun Karya Mandiri untuk memecahkan 

permasalahan tersebut berinisiatif mengadakan pelatihan 

pewarnaan dengan mengandeng dari pihak Pemerintah Desa dan 

Fasilitator (Gita Pertiwi) sebagai penyedia dana untuk pelatihan 

pewarnaan. Ahli pewarnaan nantinya akan diusahakan dari 

Disperindagkop Kabupaten Klaten, sehingga kelompok akan 

membuat proposal untuk pengajuan dana ke Pemerintah Desa 

dan Disperindagkop. Pihak Fasilitator (Gita Pertiwi) tidak akan 

mendapatkan surat atau proposal, karena dari awal telah 

bersedia memberikan bantuan dana sebesar Rp.500.000,- untuk 

pelatihan pewarnaan.  

Demikian rencana pelatihan pewarnaan yang 

diagendakan oleh Kelompok Tenun Karya Mandiri. Pelatihan 

pewarnaan sebenarnya telah direncanakan sejak lama, akan 

tetapi baru terealisasi pada bulan Juli 2009. Dasar pemikirannya 

agar semua produk tenun anggota Kelompok Tenun Karya 
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Mandiri tidak luntur secara keseluruhan, karena telah 

mengetahui cara pewarnaan yang tidak luntur. Harapannya  

harga jual tenun di Kelompok Tenun Karya Mandiri bisa naik 

dengan adanya perbaikan kualitas, sehingga secara langsung 

pendapatan pengrajin akan meningkat dan kehidupan mereka 

semakin sejahtera. 

B.4. Preses Pemberian Bantuan 

 4.1. Proses Stimulant Modal 

  Sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan, 

permodalan menjadi hal penting yang dibutuhkan para penenun untuk 

memulihkan usahanya.  Hal ini dikarena akibat adanya gempa bumi 

yang telah merusakkan peralatan tenun mereka.  Selain itu 

permodalan sangat dibutuhkan untuk keperluan membeli bahan baku. 

  Pada tahap awal desain program adalah memberikan 

permodalan yang lebih besar untuk perbaikan alat tenun.  Kenyataan 

di lapangan 80% alat tenun sudah diperbaiki secara swadaya, 

sehingga peralatan telah berfungsi.  Oleh karena itu, melalui diskusi 

didalam pertemuan kelompok dan pertemuan pengurus disepakati 

bahwa stimulan modal yang diberikan akan dikelola dan 

dikembangkan oleh kelompok untuk modal usaha simpan pinjam dan 

usaha barang baku tenun (pembelian benang, peralatan tenun 
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lainnya). Penenun yang alat tenunnya rusak parah akan diberi 

prioritas pinjaman lebih besar untuk membeli peralatan tenun. 

Matrik IV.14 

Pendapat Informan Tentang Stimulant Modal 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Stimulant diberikan bertujuan agar 

penenun tidak kesulitan dalam 

memperoleh modal usaha lagi. 

Stimulant modal diberikan dalam 2 

tahap : 

1. Tahap 1 : Rp. 400.000,- 

2.Tahap 2 : Rp. 100.000,-(bagi yang 

masih memerlukan), Penenun harus 

mengembalikan stimulant modal 

sebesar 20% untuk kelangsungan 

program selanjutnya, Stimulant dikelola 

untuk simpan pinjam kelompok dalam 

pembelian bahan baku tenun. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Stimulant bertujuan untuk membantu  

kesulitan modal usaha dalam 

mengembangkan usahanya, jumlahnya 

Rp. 500.00,-, akan tetapi dilakukan 

pencairan dalam 2 tahap : 

1. Tahap 1 : Rp 400.000,- 

2.Tahap 2 : Rp 100.000,-, bagi yang 
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masih membutuhkan. Stimulant modal 

dijadikan usaha simpan pinjam 

kelompok dan nantinya harus 

mengembalikan ke Gita Pertiwi sebesar 

Rp. 20%, sedangkan aturan simpan 

pinjam dibuat oleh kelompok yaitu : 

bunga pinjaman 1 % dan angsuran 10 

kali. Stimulant modal digunakan untuk 

pembelian bahan baku, walau ada juga 

yang digunkan untuk keperluan sehari-

hari seperti membayar SPP anak dan 

lainnya. 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Stimulant bertujuan agar penenun bisa 

mudah membeli bahan baku, dengan 

adanya bantuan modal. Stimulant  

dilakukan dua tahap : 

1. Tahap pertama : Rp. 400.000,- 

2. Tahap kedua : Rp. 100.000,- (yang 

pada awalnya mau buat kas kelompok, 

tetapi tanggal 8 April 2008 

dipiutangkan juga ke anggota), 

Stimulant modal tersebut dijadikan 

usaha simpan pinjam kelompok, 

ketentuannya adalah dengan bunga 

pinjaman 1% dan angsuran 10 kali dan 

tidak boleh meminjam lagi sebelum 

lunas. Stimulant benang digunakan 

penenun untuk pembelian benang dan 

pewarna benang serta kadang buat 
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kebutuhan sehari-hari. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Stimulnt modal bertujuan agar penenun 

kecukupan modal usaha, jumlahnya Rp. 

500.000,-, akan tetapi diberikan dalam 

2 tahap : 

1. Tahap 1 : Rp. 400.000,- 

2. Tahap 2 : Rp. 100.000,- bagi yang 

masih membutuhkan. Stimulant 

dijadikan usaha simpan pinjam 

kelompok dan nantinya harus 

dikembalikan ke Gita Pertiwi sebesar 

20% untuk kelangsungan program. 

Stimulant digunakan untuk pembelian 

bahan baku, kadang juga untuk 

keperluan sehari-hari. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Stimulant modal bertujuan untuk 

membantu permodal penenun dalam 

melakukan usaha, Stimulant modal 

dibagikan dalam bua tahap : 

1. Tahap pertama adalah Rp. 400.000,- 

2. Tahap kedua adalah Rp.100.000,-, 

Stimulant modal dijadikan sebagai 

simpan pinjam kelompok, walau 

nantinya kelompok harus 

mengembalikan 20% dari stimulant 

modal yang diberikan Gita Pertiwi 

demi kelanjutan program sema 1 tahun. 

Uang pengembalian tersebut tidak 
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untuk Gita Pertiwi, akan tetapi buat 

kegiatan kelompok atau kebutuhan 

lainnya dalam kelompok. Stimulant 

modal digunkan untuk membeli bahan 

baku (benang dan pewarna), tetapi ada 

juga yang buat keperluan sehari-hari 

(biaya anak sekolah, sosial dll). 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya Pegawai 

dan Rutin  

Stimulant modal bertujuan agar 

penenun tercukupi modal usahanya dan 

dalam dua tahap : 

1.Tahap pertama : Rp. 400.000,- 

2.Tahap kedua : Rp. 100.000,-, 

diberikan bagi yang masih 

membutuhkan. Para penenun 

berkewajiban mengembalikan stimulant 

modal melalui kelompok sebanyak 

20%, yang tujuannnya untuk 

keberlangsungan program selanjutnya 

selama 1 tahun. Memberikan bahan 

baku (benang dan pewarna), akan tetapi 

kadang juga buat kebutuhan sehari-hari. 

  Dari matrik di atas realitanya setiap penenun yang terlibat 

dalam program dan tergabung dalam anggota Kelompok Tenun Karya 

Mandiri akan mendapatkan stimulant modal sebesar Rp.500.000,- per 

orang, sehingga total bantuan yang diterima kelompok adalah Rp. 

15.000.000,-. Proses pemberian stimulant modal tidak diberikan 

secara satu kali, tetapi diberikan secara 2 tahap. Tahap pertama, pada 
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8 April 2008 sebesar Rp. 400.000,- dan tahap kedua, pada 8 Mei 2009 

sebesar Rp. 100.000,-. Stimulant modal ini sesuai dengan hasil rapat 

dan nantinya akan harus dikembalikan kepada kelompok sebagai 

usaha simpan pinjam. Stimulat modal dimasukkan dalam rekening 

kelompok dan status keuangan dilaporkan setiap bulan dalam 

pertemuan kelompok. Penambah modal kelompok juga dilakukan, 

yaitu dengan penenun berinisiatif untuk menggali permodalan 

swadaya melalui simpanan pokok Rp 10.000,-  per orang dan 

simpanan wajib Rp 1.000,- orang per bulan.  

  Diakhir program para anggota Kelompok Karya Mandiri 

harus mengembalikan uang simulant sebesar 20% atau Rp. 

3.000.000,- kepada Gita Pertiwi. Tujuannya uang tersebut untuk 

kelanjutan program pendampingan, karena dana dari funding hanya 

selama 6 bulan dan untuk selanjutnya dari Fasilitator (Gita Pertiwi) 

tidak akan membiarkan program yang telah berjalan berhenti. Uang 

pengembalian tersebut dilakukan bertahap selama dua kali pada 8 

Oktober 2008 dan 8 Maret 2009 yang sebesar Rp. 1.500.000,-. Uang 

tersebut tidak akan dimasukkan dalam keuangan Gita Pertiwi atau 

untuk membayar honor pendamping, akan tetapi untuk operasional 

kegiatan yang mereka rencanakan. 

  Dari stimulant modal yang dikembangkan selama kurang 

lebih satu tahun dalam kelompok telah berkembang dan dimanfaatkan 
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untuk keperluan kelompok, seperti pembelian seragam kelompok 

pada bulan Januarai 2009 sebanyak 30 potong kain lurik sebesar Rp. 

1.565.000,- dan keperluan lainnya. Adapun jumlah kekayaan 

kelompok per Mei 2009 adalah kas sebesar Rp. 364.000,- dan piutang 

sebesar Rp. 14.500.000,-. Rencananya akhir tahun 2009 akan ada 

pembagian SHU ke anggota dan pengurus, agar anggota dan pengurus 

merasakan hasil usahanya.  

  Stimulant modal setelah kelompok mengembalikan sebesar 

20% atau sebesar Rp. 3.000.000,-, maka stimulant modal tersebut 

menjadi milik kelompok. Fasilitator (Gita Pertiwi) sudah tidak ikut 

campur, akan tetapi hanya meminta laporan bulan dari sirkulasi 

keuangan didalam kelompok. Tujuannya mengetahui kondisi 

stimulant modal yang diberikan, apakah tetap dimanfaatkan dan 

dikembangkan atau tidak. 

 

 

 4.2. Proses Bantuan Peralatan 

  Bantuan peralatan yang diberikan di Desa Mlese sangat 

berbeda dengan desa Balak, Baran, Pakisan, Japanan dan Tirtomarto 

yang mendapatkan bantuan sekir.  Bantuan yang diberikan pada Desa 

Mlese adalah peder atau kalender yang memiliki fungsi untuk 
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memadatkan dan merapikan kain tenun. Kalender ini nantinya akan 

dijadikan usaha bersama yang dikelola oleh kelompok dengan aturan 

yang berbeda-beda dimasing-masing kelompok.   

  Peraturan pengelolaan alat tersebut nantinya menjadi bahan 

pertemuan dalam kelompok. Akan tetapi pada prinsipnya biaya 

kalender atau finishing untuk anggota lebih murah dibandingkan 

bukan anggota Kelompok Tenun Karya Mandiri. Adapun hasil usaha 

ini nantinya akan digunakan untuk membayar tenaga kerja, perbaikan 

alat dan sewa tempat. Alat kalender ini merupakan hasil perencanaan 

dari penenun, Fasilitator (Gita Pertiwi) yang dikonsultasikan dengan 

ahli teknologi dari ATW Surakarta.  

Matrik IV.15 

Pendapat Informan Tentang Kegunaan Bantuan Peralatan 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Bantuan peralatan kalender bertujuan 

agar proses finishing tidak ke Solo lagi. 

Akan tetapi belum ada manfaatnya, 

karena bantuan peralatan tidak bisa 

digunakan sesuai yang diharapkan 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Bantuan peralatan kalender bertujuan 

agar penenun dalam melakukan 

finishing tidak lagi ke Solo. Akan tetapi 

belum ada manfaatnya, karena alat 

tidak dapat difungsikan sesuai harap. 
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Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Bantuan peralatan kalender bertujuan 

agar proses finishing (pemadatan dan 

menghaluskan) hasil tenun tidak ke 

Solo lagi. Akan tetapi belum ada 

manfaatnya, karena peralatan tidak 

dapat difungsikan. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Bantuan peralatan kalender bertujuan 

gar proses finishing tidak lagi harus 

pergi ke Solo. Akan tetapi belum ada 

manfaatnya, karena alat tidak 

digunakan. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Bantuan peralatan kalender bertujuan 

agar proses finishing bias lebih cepat, 

dengan tidak harus ke Solo lagi. Akan 

tetapi belum ada manfaatnya, karena 

alat tidak berfungsi sesuai harapan 

penenun dan yang seharusnya. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya Pegawai 

dan Rutin  

Bantuan perlatan kelender bertujuan 

agar proses finishing tidak lagi harus ke 

Solo. Akan tetapi belum ada 

manfaatnya, karena alat kalender belum 

berfungsi sesuai standarnya. 

Dari matrik di atas bantuan peralatan kalender seharga Rp. 

11.000.000,- yang harapkan dan pada 5 September 2008 telah diterima 

oleh kelompok. Setelah itu pada tanggal 8 September 2008 

dipertemuan kelompok selama seharian diadakan pelatihan guna 

mengetahui bagaimana cara pengoperasionalan dari alat kalender 

tersebut. Uji coba peralatan ini langsung mendatangkan fasilitator dari 
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ATW Surakarta, agar para anggota kelompok paham dan bisa 

mengoperasikannya. Akan tetapi pada pelaksanaan alat kalender 

tersebut tidak difungsikan sesuaikan dengan harap atau keinginan, 

karena setelah dilakukan uji coba lebar alat hanya minim dan masih 

manual. Akibatnya bahan harus dibasahi dengan air panas dalam 

proses pengerjaannya, sehingga pewarna benang baik yang luntur 

maupun tidak luntur tetap pudar bahkan luntur. Selain itu setelah 

proses finishing juga masih harus dijemur, akibatnya tidak menghemat 

waktu dan merusak produk.  

  Kalender yang diharapkan memangkas waktu dan biaya, 

ternyata tidak sesuai. Hal ini membuat kecewa Kelompok Tenun 

Karya Mandiri, karena alat tersebut tidak bisa berfungsi sesuai dengan 

alat finishing yang di Surakarta. Uji coba alat tersebut tidak 

menghasilkan apa-apa, tetapi hanya membuat gelisah kelompok.  

  Kelompok Tenun Karya Mandiri dengan adanya masalah 

ini tidak langsung diam. Pertemuan rutin kelompok pada 8 November 

2008, selain diisi dengan kegiatan biasa yaitu simpan pinjam, arisan 

dan materi dari Fasilitator (Gita Pertiwi). Kelompok berinisiatif 

membahas bagaimana alat kalender dapat dimodofikasi dan 

dimanfaatkan. Terkait biaya untuk modifikasi alat kalender tersebut 

kelompok mengusulkan kepada Fasilitator (Gita Pertiwi) dari 

pengembalian stimulant modal tahap kedua sebesar Rp. 1.500.000,-, 
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karena Desa Bogor yang juga mendapatkan bantuan alat kalender juga 

diijinkan tidak mengembalikan stimulant modal pada tahap kedua 

guna melakukan modifikasi. Akan tetapi dari Fasilitator (Gita Pertiwi) 

memberikan tanggapan yang berbeda dengan Kelompok Tenun Karya 

Mandiri yaitu dengan tidak memberikan ijin. Alasannya dari 

modifikasi kalender di Desa Bogor, ternyata alat tidak dapat 

difungsikan secara maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Hal 

inilah yang membuat Fasilitator (Gita Pertiwi) tidak memberikan ijin 

kepada Kelompok Tenun Karya Mandiri untuk melakukan modifikasi 

kalender.   

  Kelompok Tenun Karya Mandiri tidak lekas putus asa 

dengan nasib peralatan kalender yang telah diberikan oleh Fasilitator 

(Gita Pertiwi). Kelompok bersepakat dalam forum desa akan 

mengusulkan penukaran peralatan dari alat kalender yang tidak dapat 

dimanfaatkan ke mesin jahit, tujuannya agar dapat digunakan untuk 

melakukan modifikasi produk dengan membuat serbet siap pakai, tas, 

baju dan sebagainya. Forum desa yang terlaksana setiap dua bulan 

sekali, akhirnya pada bulan Januari 2009 perwakilan kelompok yang 

datang mengusulkannya. Hasilnya Fasilitator (Gita Pertiwi) 

memberikan jawaban, bahwa alat yang telah dibantukan tidak dapat 

ditukar ataupun dijual kembali. Forum desa yang juga dihadiri 

perwakilan Pemerintah Desa dan BPD tidak bisa berbuat banyak, 

hanya bersama dengan Fasilitator (Gita Pertiwi) menghimbau kepada 
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kelompok apabila membutuhkan alat mesin jahit tolong membuat 

ajuan proposal ke Disperindagkop Klaten yang nantinya akan 

dikawal. 

Proses pemberdayaan masyarakat tenun tradisional yang 

secara formal dilakukan oleh Fasilitator (Gita Pertiwi) di atas adalah 

melalui peningkatan sumberdaya manusia (pendampingan kelompok, 

kunjungan dan diskusi ke rumah penenun, dan pelatihan manajemen 

orgainsasi maupun pewarnaan) dan pemberian bantuan (stimulant 

modal dan peralatan). Akan tetapi dari kegiatan formal tersebut 

tidaklah bisa lepas dari kegiatan non formal lain yang dilakukan oleh 

Fasilitator (Gita Pertiwi). Adapun kegiatan non formal yang pernah 

dilakukan secara perwakilan disetiap kelompok tenun di Kecamatan 

Cawas adalah studi banding ke Pasar Klewer (Solo), Pasar Bringharjo 

dan desa wisata Wukir Sari Bantul. Kegiatan tersebut bertujuan agar 

para penenun bisa menambah pengetahuan, keahlian dan melakukan 

tindakan dalam melestarikan dan memajukan usaha mereka. 

BAB V 

PERANAN FASILITATOR (GITA PERTIWI) 

 DALAM PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT  TENUN TRADISIONAL DI DESA MLESE 
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 Peranan menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. 

Jadi tepatnya seseorang atau kelompok menduduki suatu posisi dalam masyarakat 

serta menjalankan suatu peranan. Fasilitator (Gita Pertiwi) adalah Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) yang memfokuskan diri pada kegiatan pelestarian 

lingkungan dan pengembangan masyarakat. Di Desa Mlese Cawas Klaten 

melakukan pendampingan terhadap masyarakat penenun tradisional (ATBM) 

dengan membentuk Kelompok Tenun Karya Mandiri. Kelompok ini merupakan 

suatu organisasi pencinta tenun tradisional (ATBM), dan dapat diartikan sebagai 

kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan dan terorganisasi 

secara sosial dan mempunyai diferensiasi peranan untuk tujuan pelestarian dan 

memajukan tenun tradisional (ATBM). 

 Pada sub bab ini, akan dapat dibahas tentang peranan Fasilitator (Gita 

Pertiwi) melalui Kelompok Tenun Karya Mandiri Desa Mlese dalam upaya 

melakukan pemberdayaan masyarakat pada upaya pelestarian dan memajukan 

tenun tradisional (ATBM) di Desa Mlese Cawas Klaten.  

 

A. Hak Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam Pemberdayaan 

1. Program Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) 

 Peningkatan kapasitas SDM para penenun diharapkan dapat 

berperan sebagai subyek kegiatan dan dapat menindaklanjuti kegiatan 

awal yang sudah dirintis bersama Fasilitator (Gita Pertiwi). Masyarakat 

sebagai penerima manfaat diharapkan dapat mengembangkan sendiri apa 
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yang didapat dari setiap kegiatan atau pelatihan bersama Fasilitator (Gita 

Pertiwi).  

1.1. Pendampingan Rutin di Tingkat Kelompok 

Kegiatan pendampingan di tingkat kelompok yang dilakukan 

Fasilitator (Gita Pertiwi) merupakan upaya meningkatkan kapasitas 

sumberdaya manusia (SDM) Kelompok Tenun Karya Mandiri, 

sehingga menjadi suatu wadah yang berusaha menggerakkan para 

penenun yang tergabung didalamnya bisa menjadi contoh bagi para 

penenun lain yang belum tergabung. Pendampingan rutin di tingkat 

kelompok terbagi dalam dua kegiatan yaitu pendampingan pertemuan 

pengurus dan pertemuan kelompok.  

 

 

 

Matrik IV.16 

Pendapat Informan Tentang Hak Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam 

Pendampingan Pertemuan Pengurus 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Memberikan masukan terkait dalam 

memajukan kelompok yang baik, 

seperti dalam membuat laporan 
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keuangan dan kegiatan. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Tidak tahu, karena bukan pengurus. 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Memberikan masukan terkait dalam 

memajukan kelompok yang baik, 

seperti dalam membuat laporan 

keuangan dan kegiatan. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Tidak tahu, karena bukan pengurus. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Memberikan masukan. 

 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya Pegawai 

dan Rutin  

Memberikan masukan. 

Dari matrik di atas menunjukkan peranan Fasilitator (Gita 

Pertiwi) dalam melakukan pendampingan rutin di tingkat kelompok 

memiliki suatu hak-hak. Adapun hak tersebut adalah memberikan 

masukan terkait bagaimana memajukan kelompoknya, baik dalam 

membuat laporan keuangan, kegiatan dan menggerakkan anggota 

untuk alih produk. 

Matrik IV.17 

Pendapat Informan Tentang Hak Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam 

Pendampingan Pertemuan Kelompok 
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Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Memberikan usulan kepada anggota 

guna kemajuan tenun. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Mengatur jalannya acara. 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Memberikan masukan kepada para 

penenun supaya berubah dari serbet 

kasar keserbet halus atau produk 

lainnya. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Memberikan masukan kepada anggota 

apabila dirasa perlu. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Memberikan masukan supaya penenun 

cepat berubah produk dan mau 

bersemangat dalam bekerja. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya Pegawai 

dan Rutin  

Meminta laporan keuangan dan 

kegiatan kelompok. 

Dari matrik di atas hak Fasilitator (Gita Pertiwi) yang sangat 

banyak agar bisa memajukan usaha tenun. Adapun hak tersebut adalah 

Fasilitator (Gita Pertiwi) bisa mengatur jalannya acara, memberikan 

usulan kepada anggota terkait bagaimana memajukan usaha tenun 

dengan beralih produk dari serbet kasar keserbet halus atau produk 

lainnya, dan meminta laporan keuangan dan kegiatan kelompok. 

1.2. Kunjungan dan Diskusi ke Rumah Penenun 
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Kegiatan kunjungan dan diskusi ke rumah penun yang 

dilakukan Fasilitator (Gita Pertiwi) pada masyarakat penenun 

tradisional (ATBM), tujuannya agar semua yang menjadi pemikiran 

atau ganjalan didalam anggota kelompok tenun Karya Mandiri dan 

malu untuk disampaikan di pertemuan kelompok. 

Matrik IV.18 

Pendapat Informan Tentang Hak Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam 

Kunjungan dan Diskusi ke Rumah Penenun 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Tidak mengetahui, karena belum 

pernah dikunjungi. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Memberi masukan terkait usaha tenun 

yang menguntungkan dengan 

melakukan analisa usaha bersama 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Tidak mengetahui, karena belum 

pernah dikunjungi. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Tidak mengetahui, karena belum 

pernah dikunjungi. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Tidak mengetahui, karena belum 

pernah dikunjungi. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya Pegawai 

dan Rutin  

Memberikan masukan terkait 

bagaimana memajukan usahanya. 
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Dari matrik di atas terlihat dari kegiatan kunjungan kurang 

diketahui oleh masyarakat penenun yang tergabung dalam Kelompok 

Tenun Karya Mandiri. Adapun besarnya 66% atau 4 informan dari 6 

informan yang diminta informasi, sehingga pendapatnya terkait hak 

Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam kegiatan kunjungan dan diskusi ke 

rumah penenun adalah mereka menjawab tidak mengetahui kegiatan 

tersebut dan alasannya belum pernah mendapat kunjungan. Dari yang 

mendapatkan kunjungan dan diskusi ke rumah penenun oleh 

Fasilitator (Gita Pertiwi) mengutarakan, bahwa hak Fasilitator (Gita 

Pertiwi) adalah memberikan masukan terkait bagaimana memajukan 

usaha tenun dan mengajak penenun untuk melakukan analisa 

usahanya. 

 

 

 

1.3. Pelatihan-Pelatihan 

 1.3.1. Pelatihan Manajemen Organisasi 

Kegiatan pelatihan manajemen organisasi oleh Fasilitator 

(Gita Pertiwi) dalam pemberdayaan masyarakat penenun 

tradisional (ATBM) di Desa Mlese, memiliki harapan agar peserta 
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yang tergabung dalam Kelompok Tenun Karya Mandiri bisa paham 

terkait suatu kelompok yang baik. Maka Fasilitator (Gita Pertiwi) 

dalam melakukan kegiatan ini pastilah memiliki hak-hak dan diakui 

oleh peserta. 

Matrik IV.19 

Pendapat Informan Tentang Hak Fasilitator dalam Pelatihan 

Manajemen Organisasi 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Memiliki kewenangan mengatur 

jalannya acara. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Memiliki kewenangan mengatur 

jalannya acara. 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai 

dan Rutin  

Mengarahkan peserta agar paham 

tentang kelompok yang baik itu 

seperti apa. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai 

dan Rutin  

Memiliki kewenangan mengatur 

jalannya acara. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Memiliki kewenangan mengatur acara 

dan sebagainya. 

 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya 

Pegawai dan Rutin  

Memiliki kewenangan mengatur 

terkait jalannya acara, baik materi dan 

apa yang mau dilakukan dalam 
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pelatihan tersebut. 

 Dari matrik di atas menunjukkan bahwa pendapat informan 

terkait hak Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam menjalankan kegiatan 

itu adalah mengatur jalannya acara, baik materi yang akan 

diberikan dan persiapan-persiapan yang lain. Harapannya peserta 

tidak jenuh dan paham terkait mewujudkan kelompok yang baik, 

sehingga nantinya dapat diaplikasikan dalam organisasinya. 

 1.3.2. Pelatihan Pewarnaan 

Pewarnaan dalam kegiatan usaha tenun tradisional (ATMB) 

merupakan salah satu aktivitas sehari-hari dari pengrajin. Akan 

tetapi pewarnaan ini mempunyai efek yang luas, karena pewarnaan 

mempengaruhi kualitas dan harga jual hasil tenun. Pewarnaan 

hakekatnya sebagai jiwa dari tenun, sehingga apabila dari 

pewarnaannya sudah luntur maka kualitasnya juga kurang baik dan 

harganya rendah, bahkan sulit dalam memasarkannya. Hal inilah 

dibutuhkan peranan Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam mengubah 

kualitas tenun agar tidak luntur lagi, sehingga antara pengarajin dan 

Fasilitator (Gita Pertiwi) memerlukan pelatihan pewarnaan untuk 

mengatasi permasalahn ini. 

Matrik IV.20 
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Pendapat Informan Tentang Hak Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam 

Pelatihan Pewarnaan 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Tidak mengetahui. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Tidak mengetahui. 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai 

dan Rutin  

Mengarahkan dan memandu dalam 

kegiatan pewarnaan. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai 

dan Rutin  

Tidak mengetahui. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Mengarahkan terkait jalannya acara 

pelatihan pewarnaan. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya 

Pegawai dan Rutin  

Mengarahkan terkait jalannya acara 

pelatihan pewarnaan. 

Dari matrik di atas peranan hak Fasilitator (Gita Pertiwi) 

dari 6 informan yang mengetahui hanya 3 orang dan 3 orangnya 

lagi tidak tahu. Peranan yang dapat diambil dalam kegiatan ini oleh 

Fasilitator (Gita Pertiwi) adalah berhak mengatur jalannya acara 

pelatihan pewarnaan, sehingga posisi dari Fasilitator (Gita Pertiwi) 

sangatlah penting dalam sukses dan tidaknya kegiatan tersebut. 
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2. Pemberian Bantuan 

2.1. Stimulant Modal 

Usaha tenun tradisional (ATBM) yang dilakukan di pedesaan 

adalah sebagai usaha rumah tangga dan bersifat kecil pada umumnya. 

Usaha ini biasanya terbentur pada kesulitan permodalan dalam 

menjaga kelangsungan. Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam upaya 

pemberdayaan masyarakat penenun tradisional (ATBM) di Desa 

Mlese Cawas Klaten juga mengalami hal yang sama, sesuai survey 

dan diskusi dilakukan dengan penenun maupun pihak yang ada. Dari 

hasil survey tersebut Fasilitator (Gita Pertiwi) sebagai pelaku 

pemberdayaan memberikan stmulant modal guna membantu kesulitan 

modal usaha para masyarakat pengarajin tenun tradisional (ATBM) 

yang diwujudkan dalam bentuk simpan pinjam kelompok. Kemudian 

dari pemberian stimulant modal tersebut pastilah Fasilitator (Gita 

Pertiwi) memiliki suatu hak guna memonitoring dan mengevaluasi 

seberapa jauh manfaat dari program itu. 

Matrik IV.21 

Pendapat Informan Tentang Hak Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam 

Stimulant Modal 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Mengatur terkait bagaimana 

pembukuannya yang benar. 
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Berdasarkan Pesanan 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Meminta laporan keuangan tiap bulan 

dan ikut dalam membuat aturan simpan 

pinjam. 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

1.Mengatur besarnya uang yang 

diberikan dan sekaligus caranya 

2.Memberikan perintah kepada 

kelompok dengan mengembalikan 

stimulant modal sebanyak 20% dan 

juga meminta laporan keuangan tiap 

bulannya. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Meminta laporan keuangan, dan ikut 

dalam membuat peraturan simpan 

pinjam. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Meminta laporan keuangan bulanan 

kelompok. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya Pegawai 

dan Rutin  

Meminta laporan bulan dari kelompok 

yang berupa laporan keuangan. 

Dari matrik di atas terlihat pendapat informan terkait 

pemberian stimulant modal tersebut, Fasilitator (Gita Pertiwi) 

memiliki beberapa hak untuk mengetahui seberapa jauh manfaat dari 

program itu. Adapun hak dari Fasilitator (Gita Pertiwi) adalah bisa 

meminta laporan keuangan kelompok terkait penggunaan stimulant 

modal. Akan tetapi sebelumnya Fasilitator (Gita Pertiwi) juga 

memiliki hak mengatur besarnya stimulant modal yang diterima oleh 
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masyarakat penenun tradisional (ATBM), memerintah pengembalian 

stimulant modal sebesar 20%  dan mengatur terkait pembukuan 

keuangan yang baik atau benar, sehingga nantinya memudahkan 

Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam melakukan monitoring dan evaluasi. 

2.2. Bantuan Peralatan 

Peralatan tenun yang digunakan dalam proses pembuatan 

tenun tradisional (ATBM) umumnya masih bersifat sederhana dan 

hasilnya masing mentah, sehingga memerlukan proses selanjutnya. 

Proses selanjutnya tenun yang selesai dipintal dibawa ketempat 

finishing dengan alat kalender. Tujuannya adalah agar hasil tenun 

menjadi padat dan hasul yang sebelum diolah menjadi produk serbet 

makan, baju, tas ataupun dijual dalam bentuk lembaran. Akan tetapi 

dalam proses finishing saat itu masyarakat penenun masih harus pergi 

ke Surakarta, sehingga antara pengarajin dan Fasilitator (Gita Pertiwi) 

bersepakat untuk melakukan pengadaan alat finishing dengan tujuan 

meningkatkan nilai jual hasil tenun. Fasilitator (Gita Pertiwi) sebagai 

aktor pemberdayaan pastinya memiliki andil atau hak dalam 

pengelolaan kedepannya. 

Matrik IV.22 

Pendapat Informan Tentang Hak Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam 

Bantuan Peralatan 
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Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Mengusulkan bagaimana pengelolaan 

kedepannya. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Mengusulkan terkait pengelolaan 

kedepannya. 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin 

Memberikan usulan terkait bagaimana 

perawatan dan sistem sewa nantinya. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Mengusulkan terkait pengelolaan 

peralatan kedepannya. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Memberikan masukan terkait 

mekanisme pengelolan dan 

operasionalnya. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya Pegawai 

dan Rutin  

Memberikan usulan terkait 

pengelolaannya. 

Dari matrik di atas pendapat informan menyangkut hak 

Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam bantuan peralatan yang telah diberikan 

adalah memberikan usulan terkait pengelolaan alat kedepannya, 

seperti masalah perawatan dan sistem sewa. Tujuannya agar 

kedepannya apabila peralatan telah berfungsi tidak muncul lagi terkait 

masalah oprasionalnya, sehingga kelompok dapat menjalankan 

usahannya dengan baik. 

B. Kewajiban Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam Pemberdayaan 
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1. Program Peningkatan SDM 

1.1. Pendampingan Rutin di Tingkat Kelompok 

Kegiatan pendampingan rutin ditingkat kelompok dalam 

pemberdayaan masyarakat penenun tradisional (ATBM) di Desa 

Mlese oleh Fasilitator (Gita Pertiwi) selain memiliki suatu hak yang 

dituntunya, maka juga memiliki suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakan atau dijalankan. Harapannya Fasilitator (Gita Pertiwi) 

bisa mewujudkan tujuan dari pemberdayaan yang dimaksud, sehingga 

dalam pendampingan rutin ditingkat kelompok terbagi menjadi dua 

kegiatan yaitu pendampingan pertemuan pengurus dan pertemuan 

kelompok. 

Matrik IV.23 

Pendapat Informan Tentang Kewajiban Fasilitator (Gita Pertiwi) 

dalam Pendampingan Pertemuan Pengurus 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Memberikan materi dan insentif Rp. 

50.000,- setiap pertemuan pengurus, 

guna untuk snack pertemuan. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Tidak tahu, karena bukan pengurus. 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Memberikan materi dan insentif Rp. 

50.000,- setiap pertemuan pengurus, 
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Rutin  guna untuk snack pertemuan, akan 

tetapi dimasukan kas kelompok 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Tidak tahu, karena bukan pengurus. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Memberikan materi dan insentif Rp. 

50.000,- setiap pertemuan pengurus, 

guna untuk snack pertemuan, walau 

dari pengurus dimasukan ke kas 

kelompok. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya Pegawai 

dan Rutin  

Memberikan materi dan insentif Rp. 

50.000,- untuk snack setiap pertemuan 

pengurus, walau dimasukan ke kas 

kelompok. 

Dari matrik di atas menunjukkan bahwa Fasilitator (Gita 

Pertiwi) memiliki suatu kewajiban yang dilakukan dalam 

pendampingan pertemuan pengurus. Adapun kewajiban dari 

Fasilitator (Gita Pertiwi) adalah memberikan materi dan insentif Rp. 

50.000,- untuk snack setiap pertemuan pengurus, walau dimasukan ke 

kas kelompok.  

Matrik IV.24 

Pendapat Informan Tentang Kewajiban Fasilitator (Gita Pertiwi) 

dalam Pendampingan Pertemuan Kelompok 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Sebagai narasumber dan memberikan 

insentif Rp. 50.000,- setiap pertemuan, 
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Berdasarkan Pesanan  walau dalam kesepakatan anggota 

dimasukan ke kas kelompok. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Memberikan materi dan insentif acara  

setiap pertemuan Rp. 50.000,-, walau 

dalam kesepakatan anggota dimasukan 

ke kas kelompok. 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Memberikan materi dan insentif Rp. 

50.000,- setiap pertemuan kelompok, 

walau dimasukan ke kas kelompok. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Memberikan materi dan insentif acara 

Rp. 50.000,- 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Memberikan materi dan insentif setiap 

kegiatan Rp. 50.000,-, walau 

dimasukan ke kas kelompok. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya Pegawai 

dan Rutin  

Memberikan materi dan  uang insentif 

setiap acara Rp. 50.000,-, walau 

dimasukan ke kas kelompok 

Dari matrik di atas bahwa kewajiban Fasilitator (Gita Pertiwi) 

dalam pendampingan pertemuan kelompok. Akan tetapi secara umum 

kewajiban Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam pendampingan pertemuan 

kelompok hampir sama dengan pendampingan pertemuan pengurus. 

Adapun kewajiban Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam pendampingan 

pertemuan kelompok adalah sebagai narasumber untuk memberikan 

materi dan memberikan uang insentif untuk snack setiap acara Rp. 

50.000,-, walau dalam kesepakatan anggota dimasukan kas kelompok. 

1.2. Kunjungan dan Diskusi ke Rumah Penenun 
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Kegiatan kunjungan dan diskusi ke rumah penenun oleh 

Fasilitator (Gita Pertiwi) sebagai suatu solusi untuk mengetahui 

permasalahan yang dihadapi penenun dan monitoring manfaat 

pemberian bantuan. Kegiatan tersebut pastilah Fasilitator (Gita 

Pertiwi) memiliki suatu kewajiban yang harus dilakukan, tujuannya 

agar antara penenun dan pendamping saling memahami terkait usaha 

tenun. 

Matrik IV.25 

Pendapat Informan Tentang Kewajiban Fasilitator (Gita Pertiwi) 

dalam Kunjungan dan Diskusi ke Rumah Penenun 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Tidak tahu, karena tidak pernah 

dikunjungi. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Melakukan analisa usaha bersama-

sama. 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Tidak tahu, karena tidak pernah 

dikunjungi. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Tidak tahu, karena tidak pernah 

dikunjungi. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Tidak tahu, karena tidak pernah 

dikunjungi. 
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Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya Pegawai 

dan Rutin  

Melakukan analisa usaha bersama-

sama. 

Dari matrik di atas terlihat bahwa kewajiban Fasilitator (Gita 

Pertiwi) hanyalah melakukan analisa usaha bersama-sama dengan 

penenun, sehingga penenun dan pendampingan mengetahui prospek 

usahan mereka. Karena tujuan dari kegiatan kunjungan dan diskusi ke 

rumah penenun adalah agar semua yang menjadi pemikiran atau 

ganjalan didalam anggota kelompok tenun Karya Mandiri dan malu 

untuk disampaikan di pertemuan kelompok dapat disampaikan waktu 

Fasilitator (Gita Pertiwi) mengunjungi ke rumahnya.  

1.3. Pelatihan-Pelatihan 

 1.3.1. Pelatihan Manajemen Organisasi 

Kegiatan pelatihan manajemen organisasi yang dilakukan 

oleh Fasilitator (Gita Pertiwi) selama 2 hari, yang tujuan agar 

peserta memahami pentingnya suatu kelompok, peserta berprakarsa 

membangun atau mengukuhkan kelompok dan peserta memiliki 

rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh kelompoknya. Terkait 

dengan hal ini Fasilitator (Gita Pertiwi) memiliki kewajiban yang 

harus dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut. 

Matrik IV.26 
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Pendapat Informan Tentang Kewajiban Fasilitator (Gita Pertiwi) 

dalam Pelatihan Manajemen Organisasi 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Memberikan materi, uang insentif 

selama 2 hari Rp. 30.000,-, snack dan 

makan siang. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Memberikan materi, uang insentif 

selama 2 hari Rp. 30.000,-, snack dan 

makan. 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai 

dan Rutin  

Memberikan materi, uang insentif 

selama 2 hari Rp. 30.000,-, snack dan 

makan siang. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai 

dan Rutin  

Memberikan materi, uang insentif 

selama 2 hari Rp. 30.000,-, snack dan 

makan. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Sebagai narasumber, uang insentif 

selama 2 hari Rp. 30.000,-, snack dan 

makan. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya 

Pegawai dan Rutin  

Memberikan materi, uang insentif 

selam 2 hari Rp 30.000,-, snack dan 

makan, serta penunjang kegiatan yang 

lain. 

  Dari matrik di atas menunjukkan kewajiban dari Fasilitator 

(Gita Pertiwi) dalam kegiatan pelatihan manajemen oeganisasi 

adalah memberikan materi, uang insentif selam 2 hari Rp 30.000,-, 

snack dan makan, serta penunjang kegiatan yang lain.  
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 1.3.2. Pelatihan Pewarnaan 

 Kegiatan pelatihan pewarnaan merupakan suatu pelatihan 

guna meningkatkan kualitas produk tenun, sehingga dibutuhkan 

bagi para anggota. Pelatihan pewarnaan di tingkat kelompok adalah 

kebutuhan kelompok, jadi Fasilitator (Gita Pertiwi) tidak memiliki 

suatu kewajiban yang penuh seperti pelatihan pewarnaan di tingkat 

kelompok tenun se Cawas.   

Matrik IV.27 

Pendapat Informan Tentang Kewajiban Fasilitator (Gita Pertiwi) 

dalam Pelatihan Pelatihan Pewarnaan 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Menyediakan ahli pewarnaan dan 

memberikan uang Rp 500.00,- buat 

keperluan pelatihan pewarnaan. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Memberikan bantuan dana buat 

pelatihan yang telah dijanjikan 

sebesar Rp. 500.000,-, menyediakan 

ahli pewarnaan dan mendampingi saat 

pelatihan. 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai 

dan Rutin  

Sebagai penyandang dana, karena 

dulu telah berjanji untuk memberikan 

uang Rp. 500.000,- apabila mau 

mengadakan pelatihan pewarnaan. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai 

Memberikan bantuan dana buat 

pelatihan Rp 500.000,- sesuai yang 
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dan Rutin  dijanjikan. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya 

Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Memberikan uang Rp. 500.000,- 

sebagai biaya pelaksana pelatihan 

ditingkat kelompok yang nantinya 

dikelola oleh pengurus sebagai 

panitianya. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya 

Pegawai dan Rutin  

Menyediakan dan Rp 500.000,- sesuai 

yang dijanjikan. 

Dari matrik di atas kewajiban Fasilitator (Gita Pertiwi) 

dalam pelatihan pewarnaan adalah penyandang dana sebesar Rp. 

500.000,- seperti yang telah dijanjikan dan ahli pewarnaannya, 

sedangkan pengurus sebagai panitia lokalnya. 

2. Pemberian Bantuan 

2.1. Stimulant Modal 

Pemberian bantuan stimulant modal kepada para penenun 

merupakan bagian dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan 

Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam usaha pelestarian dan memajukan tenun 

tradisional (ATBM) di Desa Mlese Cawas. Kaitannya dalam hal ini 

Fasilitator (Gita Pertiwi) sebagai lembaga yang melakukan kegiatan 

tersebut memiliki suatu kewajiban. Kewajiban tersebut bertujuan agar 

stimulant modal bisa dilihat ada manfaatnya atau tidak. 

Matrik IV.28 
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Pendapat Informan Tentang Kewajiban Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam 

Stimulant Modal 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Memonitoring dan mengevaluasi laporan 

keuangan kelompok setiap bulannya. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Tidak mengetahui kewajibannya. 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Melakukan monitoring dan evaluasi 

setiap bulannya dari hasil laporan 

keuangan kelompok. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Tidak mengetahui kewajibannya. 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Memonitoring dan mengevaluasi 

pemberian stimulant modal melalui 

laporan keuangan bulanan kelompok. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya Pegawai 

dan Rutin  

Memonitoring dan mengevaluasi dengan 

laporan bulan dari kelompok yang 

berupa laporan keuangan kelompok. 

Dari matrik di atas terlihat bahwa kewajiban Fasilitator (Gita 

Pertiwi) dalam pemberian bantuan stimulant modal tersebut adalah 

untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait sejauh mana manfaat 

dari program tersebut melalui laporan keuangan kelompok. Hal ini guna 

mengecek bagaimana perkembangan stimulant yang diberikan, serta 
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guna mengetahui rasa tanggungjawab dari pengurus dan anggota 

melalui laporan keuangan yang dibuatnya. 

2.2. Bantuan Peralatan 

Pemberian bantuan peralatan kepada Kelompok Tenun Karya 

Mandiri oleh Fasilitator (Gita Pertiwi) adalah merupakan program 

kegiatan yang telah diagendakan dan wujud kepedulian. Terkait hali ini 

pastilah Fasilitator (Gita Pertiwi) memiliki suatu kewajiban sebelum 

dan setelah pemberian bantuan peralatan tersebut. 

Matrik IV.29 

Pendapat Informan Tentang Kewajiban Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam 

Bantuan Peralatan 

Status Informan Tanggapan atau Pendapat 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Menentukan bantuan peralatan kalender. 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Berdasarkan Pesanan  

Tidak tahu 

Pengurus yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Menentukan bantuan peralatan kalender 

yang berguna untuk proses finishing 

(menghaluskan dan memadatkan). 

Anggota yang Menenun, 

Tidak Punya Pegawai dan 

Rutin  

Tidak tahu 

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



158 

 

 

Pengurus yang Tidak  

Menenun, Punya Pegawai 

dan Berdasarkan Pesanan  

Menentukan bantuan peralatan yang 

berupa kalender. 

Pengurus yang Tidak 

Menenun, Punya Pegawai 

dan Rutin  

Menentukan bantuan peralatan yang 

berupa kalender. 

Dari matrik di atas menunjukkan bahwa kewajiban dari 

Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam pemberian bantuan peralatan adalah 

menentukan bantuan peralatan yang akan diberikan. Pemberian 

peralatan pada Kelompok Tenun Karya Mandiri adalah berupa alat 

kalender sebagai alat finishing, yang memiliki fungsi untuk 

memadatkan dan menghaluskan hasil tenun. 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

ANALISIS DATA 
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Tenun tradisional (ATBM) merupakan usaha kecil di Desa Mlese yang 

juga tekena dampaknya akibat gempa bumi tahun 2006. Usaha tersebut 

sebelumnya telah mengalami keterpurakan mulai awal 1980-an akibat mulai 

beroperasinya alat tenun mesin (ATM) yang memproduksi kain tenun serupa. 

Adanya permasalahan itulah peranan Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam 

pemberdayaan masyarakat, upaya pelestarian dan memajukan usaha tenun 

tradisional (ATBM) di Desa Mlese merupakan inti dalam penelitian ini.  

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Fasilitator (Gita Pertiwi) terbagi dalam 

dua bagian kegiatan yaitu : 

1. Peningkatan sumberdaya manusia (SDM) meliputi kegiatan 

pendampingan di tingkat kelompok (pertemuan pengurus dan 

kelompok), kunjungan dan diskusi ke rumah penenun, pelatihan 

(manajemen organisasi dan pewarnaan). 

2. Pemberian bantuan meliputi adanya pemberian stimulant modal dan 

peralatan. 

Kegiatan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan Fasilitator (Gita Pertiwi) 

dalam pemberdayaan masyarakat tenun tradisional di Desa Mlese dan sekaligus 

implementasi dari tindakan sosial yang dimaksudkan Weber, yang bersifat 

subyektif serta mungkin terjadi karena pengaruh positif dari suatu situasi tertentu.  
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 Peningkatan sumberdaya manusia (SDM) oleh Fasilitator (Gita Pertiwi) 

melalui pendampingan di tingkat kelompok terbagi dua, yaitu pendampingan 

dipertemuan pengurus dan pendampingan dipertemuan kelompok. Pertemuan 

pengurus yang dilakukan sebelum pertemuan kelompok sangat berhubungan erat, 

karena dipertemuan pengurus sebagai tempat untuk membahas cara mewujudkan 

kelompok yang baik. Fasilitator (Gita Pertiwi) disitulah memainkan peranaan 

nyata yang bersifat subyektif dengan mempengaruhi pengurus dalam membuat 

aturan dalam organisasi dan nantinya dari hasil rapat tersebut ditawarkan dalam 

pertemuan kelompok. Selain itu Fasilitator (Gita Pertiwi) juga melakukan 

kunjungan dan diskusi ke rumah penenun guna melakukan peranan nyata yang 

bersifat subyektif dengan memberikan materi terkait usaha maupun analisa usaha 

bersama, sehingga para anggota yang mendapatkan bisa terbawa kedalam 

pemikiran Fasilitator (Gita Pertiwi). 

 Peningkatan sumberdaya manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan 

merupakan bagian dari tindakan subyektif Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam upaya 

melestarikan dan memajukan tenun tradisional (ATBM). Pelatihan manajemen 

organisasi merupakan cara Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam mengarahkan anggota 

kelompok tenun agar sesuai dengan pemikiran atau harapannya untuk membentuk 

kelompok yang baik, seperti terkait dalam membuat struktur organisasi, syarat-

syarat menjadi pengurus maupun anggota, aturan-aturan organisasi dan lain-lain. 

Tindakan subyektif dari Fasilitator (Gita Pertiwi) untuk meningkatkan kualitas 

tenun tradisional (ATBM) adalah pelatihan pewarnaan. Peranan yang dimainkan 

dengan melakukan pelatihan pewarnaan di tingkat kelompok tenun se-Kecamatan 
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Cawas, sehingga nantinya dari perwakilan kelompok mampu mendorong anggota 

untuk sadar dengan melakukan pewarnaan yang tidak luntur dan bisa melakukan 

pelatihan pewarnaan secara mandiri di tingkat kelompoknya sebagai rencana 

tindak lanjut. 

 Dari tindakan subyektif di atas Fasilitator (Gita Pertiwi) melanjutkan 

peranannya dengan memberikan bantuan sebagai tahap selanjutnya setelah para 

penenun mendapatkan pendampingan maupun pelatihan. Pemberian bantuan yang 

pertama adalah pemberian stimulant modal, hal ini sebagai tindak lanjut dari 

pelatihan pewarnaan agar mereka bisa membeli bahan baku benang dan pewarna 

yang tidak luntur guna meningkatkan kualitas produknya. Maka setelah kualitas 

produk meningkat Fasilitator (Gita Pertiwi) memberikan bantuan yang kedua 

berupa peralatan kalender yang memiliki fungsi menghaluskan dan memadatkan 

produk tenun, sehingga dari hal itu produknya akan lebih baik dan sempurna. 

 Peranan Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam program pemberdayaan 

masyarakat tenun tradisional di Desa Mlese Cawas Klaten selama ini telah 

mengubah kehidupan masyarakat baik dari segi pengetahuan, sikap dan tindakan. 

Adapun perubahan yang terjadi didalam Kelompok Tenun Karya Mandiri yang 

telah mendapatkan pendampingan dari Fasilitator (Gita Pertiwi) selama satu tahun 

adalah : 

Segi pengetahuan, penenun yang tergabung dalam Kelompok Tenun 

Karya Mandiri yang telah mendapatkan berbagai pengetahuan baik terkait 

organisasi dan pengembangan usaha. Ini terlihat pengurus yang pendidikannya 
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SD-SMA yang dulunya tidak tahu secara mendalam terkait organisasi, 

pembukuan (buku kas, neraca dan rugi/laba) sesuai aturan akuntansi dan laporan 

notulen kegiatan kelompok, sehingga penenun yang tergabung dalam Kelompok 

Tenun Karya Mandiri memiliki nilai tambah dibandingkan dengan penenun yang 

tidak tergabung. 

Segi keahlian, adanya pendampingan dari Fasilitator (Gita Pertiwi) para 

penenun yang tergabung dalam Kelompok Tenun Karya Mandiri juga memiliki 

perbedaan dalam keahlian. Adapun keahlian yang dimaksud adalah yang dulunya 

penenun hanya memiliki keahlian membuat serbet dengan kualitas kasar, sekarang 

telah memiliki keahlian untuk membuat serbet dengan kualitas sedang sebanyak 

26 orang dan halus sebanyak 3 orang, bahkan ada juga yang telah memiliki 

keahlian memproduksi kain lurik dan slendang  dengan keuntungan lebih 

sebanyak 2 orang. 

Segi tindakan, pendampingan oleh Fasilitator (Gita Pertiwi) dilihat dari 

segi tindakan perubahannya adalah penenun yang tergabung dalam Kelompok 

Tenun Karya Mandiri lebih kritis dan kreatif dalam memilih langkap selanjutnya. 

Ini dapat dilihat dengan adanya keputusan dari anggota untuk beralih produk dari 

serbet kualitas kasar yang kurang memiliki keuntungan keproduk yang lebih 

menguntungkan, seperti serbet kualitas sedang maupun halus, sledang dan lurik. 

Selain itu dari anggota ada yang menjadi kader desa, karena vokal dalam 

menyuarakan aspirasi dari anggotanya, seperti dalam pelatihan pewarnaan 

kelompok berkeberatan untuk mengeluarkan kas kelompoknya maka Ketua 
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Kelompok dan pengurus membuat proposal yang diberikan kepada pihak 

Pemerintah Desa untuk bantuan permohonan dana. Anggota kelompok ada yang 

sering mengikuti pameran baik di tingkat nasional (JEC Jogyakarta dan PRJ 

Jakarta) dan pameran di tingkat lokal yang diselenggarakan Pemerintah 

Kecamatan atau Kabupaten. 

 Tindakan sosial yang bersifat subyektif dari Fasilitator (Gita Pertiwi) dan 

adanya perubahan yang dapat lihat di atas merupakan wujud dari kegiatan 

pelestarian dan memajukan tenun tradisional (ATBM). Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa tindakan sosial dari Fasilitator (Gita Pertiwi) adalah : 

1. Fasilitator (Gita Pertiwi) memberikan pelatihan-pelatihan guna 

peningkatan sumberdaya manusia (SDM) penenun yang berorientasi 

pada upaya pelestarian dan memajukan tenun tradisional (ATBM) di 

Desa Mlese Cawas Klaten. 

2. Fasilitator (Gita Pertiwi) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang 

mendukung upaya meningkatan taraf kesejahteraan masyarakat yang 

berhubungan dengan upaya pelestarian dan memajukan tenun 

tradisional (ATBM) di Desa Mlese Cawas Klaten. 

3. Fasilitator (Gita Pertiwi) menumbuhkembangkan usaha tenun 

tradisional sebagai pemberdayaan masyarakat lokal untuk 

mendukung upaya pelestarian dan memajukan tenun tradisional 

(ATBM) di Desa Mlese Cawas Klaten. 
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Dari konteks di atas merupakan upaya dari Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam hal 

pemberdayaan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai indikator dari suatu 

pemberdayaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VII 

PENUTUP 
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A. Kesimpulan  

Penelitian ini berusaha untuk meneliti tentang Peranan Fasilitator (Gita 

Pertiwi) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tenun Tradisional di Desa 

Mlese Cawas Klaten sebagai upaya pelestarian dan memajukan tenun 

tardisional dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Fasilitator (Gita 

Pertiwi) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli dengan 

masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan 

menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin. Namun 

untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka Fasilitator (Gita Pertiwi) 

membentuk suatu wadah para penenun yaitu Kelompok Tenun Karya Mandiri 

pada tanggal 8 Februari 2008. Pengurus dari Kelompok Tenun Karya Mandiri 

Mlese ini terdiri dari masyarakat sekitar yang pekerjaannya sebagai penenun. 

Adapun peranan Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam program 

pemberdayaan masyarakat tenun di Desa Mlese Cawas Klaten adalah : 

 

 

 

 1. Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) 

1.1. Pendampingan Rutin di Tingkat Kelompok 
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Peranan pendampingan rutin di tingkat kelompok merupakan 

kegiatan asistensi yang dilakukan Fasilitator (Gita Pertiwi) guna 

mewujudkan kelompok yang baik dengan pendampingan dipetemuan 

pengurus dan kelompok. Tujuannya ingin memfungsikan kelompok 

sebagai wadah bertukar pikiran antar penenun, memecahkan 

permasalahan maupun merumuskan alternatif pemecahannya 

berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki kelompok. 

Pendampingan ini kurang efektif, karena kurang adanya kerjasama dari 

anggota dan pengurus. 

1.2. Kunjungan dan Diskusi ke Rumah Penenun 

Peranan Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam kunjungan dan diskusi 

ke rumah penenun adalah sebagai bentuk monitoring dan evalusi dari 

serangkaian kegiatan pelatihan dan program yang telah dijalankan. 

Kegiatan ini dilakukan oleh pendamping kelompok yang dilakukan 

secara serta merta mendadak dan tidak terjadwal, utamanya bagi para 

penenun yang telah berusaha beralih produk. Masyarakat penenun dari 

kegiatan ini diajak melakukan analisa usaha, sehingga masyarakat 

penenun paham dan tahu produk yang paling menguntungkan. Akan 

tetapi dari kegiatan ini tidak bisa dijadikan generalisasi terkait kondisi 

anggota kelompok tenun, karena yang mendapatkan kunjungan hanya 

dua orang saja. 

1.3. Pelatihan-Pelatihan 

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



167 

 

 

1.3.1. Pelatihan Manajemen Organisasi 

Peranan Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam pelatihan 

manajemen organisasi bertujuan agar penenun paham terkait 

kelompok, unsur-unsur penting dalam kelompok, komunikasi, 

kerjasama, aturan keanggotaan (syarat, hak, kewajiban), aturan 

kepengurusan (kriteria, hak dan kewajiban), aturan bantuan 

peralatan dan simpan pinjam (sumber permodalan, aturan simpan 

pinjam). Pelatihan manajemen organisasi ini tidak sesuai yang 

diharapkan, karena kepengurusan dan anggota Kelompok Tenun 

Karya Mandiri kurang kompak dalam mewujudkan suatu kelompok 

yang baik. 

1.3.2. Pelatihan Pewarnaan 

Peranan Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam pelatihan 

pewarnaan adalah sebagai upaya untuk meningkatkan ketrampilan 

penenun dan meningkatkan kualitas produksinya. Manifestasinya 

dari pelatihan bersama tentang tehnik-tehnik pewarnaan banang 

yang baik dengan mulai pemilihan benang, pemilihan warna, 

penentuan jumlah bahan warna, tehnik pencampuran hingga 

tehnik pewarnaan benang. Harapannya masyarakat penenun dapat 

meningkat tingkat pendapatan ekonomi dan kesejahteraan dari 

perbaikan kualitas produk ini. Akan tetapi realisasinya pelatihan 

di tingkat kelompok belum bisa terlaksana dan baru di tingkat 
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kelompok tenun se-Kecamatan Cawas, sehingga pengetahuan 

penenun dan harapan yang ada belum sepenuhnya bisa dilakukan. 

 2. Pemberian Bantuan 

2.1. Stimulant Modal 

Peranan Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam pemberian stimulant 

modal bertujuan untuk permodalan masyarakat penenun dalam masalah 

modal usaha, seperti pembelian bahan baku (benang dan pewarna) dan 

perbaikan peralatan. Pemberian stimulant modal ternyata tidak sesuai 

dengan harapan dari Fasilitator (Gita Pertiwi), karena banyak 

masyarakat penenun yang memakainya untuk keperluan selain usaha 

tenun, seperti keperluan kebutuhan sehari-hari (kebutuhan pokok, biaya 

sekolah, sosial dan sebagainya). Maka dari sisi manfaat pemberian 

stimulant kurang bermanfaat, karena masih sedikit penenun yang 

beralih produk dari serbet keproduk yang lebih menguntungkan seperti 

lurik dan sebaginya. 

 

 

2.2. Bantuan Peralatan 

Peranan Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam pemberian bantuan 

peralatan kalender bertujuan untuk proses finishing (pemadatan dan 
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menghaluskan produk tenun) agar tidak harus ke Surakarta, sehingga 

dapat memangkas proses produksi, meningkatkan nilai jual, menghemat 

waktu produksi dan menjadi usaha bersama di Kelompok Tenun Karya 

Mandiri Mlese. Akan tetapi pemberian peralatan kalender tidak dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat penenun, sehingga bantuan yang 

diberikan kurang tepat dan perlu ditinjau ulang. 

Program-program di atas merupakan suatu kegiatan yang telah 

dilakukan Fasilitator (Gita Pertiwi) untuk mewujudkan peranan selama ini. 

Adapun beberapa program di atas yang memiliki peranan mendasar dalam 

Kelompok Tenun Karya Mandiri Mlese adalah pelatihan manajemen 

organisasi, karena adanya pelatihan tersebut pola pikir penenun terkait 

organisasi bertambah dan menjadi dasar Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam 

program selanjutnya. 

Pemberdayaan yang dilakukan Fasilitator (Gita Pertiwi) ini merupakan 

kegiatan jangka panjang, walau dalam hal ini secara formal hanya akan 

dilakukan selama 3 tahun. Akan tetapi dalam perjalannya Fasilitator (Gita 

Pertiwi) bersama pihak-pihak terkait telah menemukan jati dirinya untuk 

membuat koperasi usaha tenun tradisional dan desa wisata, sehingga nantinya 

selepas tidak mendapatkan pendampingan masyarakat dapat hidup secara 

mandiri dan sejahtera. Guna mewujudkan hal tersebut Fasilitator (Gita Pertiwi) 

tidak terikat oleh waktu yang ada, tetapi berusaha selama 3 tahun bisa 
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mewujudkan usaha koperasi tenun dan desa wisata melalui persiapan konsep, 

grand desain dan hal yang lainnya.  

Tetapi apabila selama 3 tahun Fasilitator (Gita Pertiwi) dan pihak-pihak 

terkait tidak dapat menyelesaikan, maka Fasilitator (Gita Pertiwi) akan terus 

mendorong dan membantu sampai selesai dan bisa berjalan. Ini terbukti akhir 

bulan Juli Fasilitator (Gita Pertiwi) memberikan pinjam modal kepada penenun 

yang mau maju dan berkembang. Adapun dananya bersumber dari kas 

Fasilitator (Gita Pertiwi) dan bukan dari funding, sehingga membuktikan 

bahwa Fasilitator (Gita Pertiwi) tidak akan meninggalkan masyarakat 

dampingan begitu saja. Selain itu Fasilitator (Gita Pertiwi) pada tanggal 26 Juli 

2009 juga telah outlet di kantornya guna membantu dalam pemasarkan produk 

dari para penenun. 

B. Implikasi 

1. Implikasi Empiris 

  Fasilitator (Gita Pertiwi) diharapkan mempunyai pemikiran-

pemikiran yang inovatif dalam menghadapi masalah yang timbul di 

masyarakat. Akan tetapi penelitian ini dalam melihat peranan Fasilitator 

(Gita Pertiwi) hanya terfokus pada penenun yang tergabung dalam 

Kelompok Tenun Karya Mandiri, sedangkan penenun yang tidak tergabung 

dalam tidak diperhatikan. Adanya hal itu kemungkinan fakta-fakta terkait 
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peranan Fasilitator (Gita Pertiwi) ada yang terlewatkan atau tidak terpotret 

oleh peneliti. 

2. Implikasi Teoritis 

  Tindakan sosial yang dimaksudkan Weber dapat berupa tindakan 

nyata-nyata diarahkan kepada orang lain juga dapat berupa tindakan yang 

bersifat “membatin” atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena 

pengaruh positif dari suatu situasi tertentu. Sebab tindakan dalam 

pemberdayaan masyarakat pada upaya pelestarian dan memajukan tenun 

tradisional (ATBM) di Desa Mlese ini berupa pendampingan, pelatihan dan 

pemberian bantuan. 

  Akan tetapi Teori Tindakan Sosial yang dipakai dalam penelitian 

ini kurang bisa mengungkap secara keseluruhan, sehingga apabila ada 

peneliti meneliti dengan tema yang sama dapat menggunakan Teori Aksi 

dengan harapan bisa mengungkap terkait peranan Fasilitator (Gita Pertiwi). 

Ini karena, Teori Aksi lebih menekankan pada ide tentang manusia sebagai 

aktor dan kraetif dari raealitas sosialnya, sehingga bisa melihat tindakan 

dalam pemberdayaan masyarakat tenun tradisional guna melestarikan dan 

memajukannya oleh Fasilitator (Gita Pertiwi) sesuai dengan realitas sosial 

dan keseluruhan.  

  Selain itu juga bisa ditambahkan dengan menggunakan Teori 

Perubahan Sosial guna melihat perubahan yang terjadi dalam kegiatan 
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pemberdayaan oleh Fasilitator (Gita Pertiwi). Harapannya peneliti dapat 

mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam kelompok terkait pola 

pikir dan perilaku, sehingga dari segi pengetahuan, keahlian dan tindakan 

penenun dapat dilihat secara mendalam dan jelas. 

3. Metode 

  Penelitian yang dilakukan adalah penelitian diskriptif kualitatif, 

yaitu penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Adapun 

focus dalam penelitian ini adalah untuk melihat Peranan Fasilitator (Gita 

Pertiwi) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Tenun Tradisional di 

Desa Mlese Cawas Klaten.  

  Penelitian ini pengambilan sampelnya menggunakan maximum 

variation sampling, yaitu pengambilan Informan yang memiliki ciri-ciri 

yang berbeda. Kemudian pemilihan Informan diambil secara purposive 

sampling, karena dipandang lebih mampu menagkap kelengkapan dan 

kedalaman data. Peneliti menggunakan teknik tersebut, dirasa cukup 

efektif, sehingga peneliti dapat menemukan Informan yang tepat dan 

sesuai dengan permasalahan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini 

adalah anggota dan pengurus Kelompok Tenun Karya Mandiri, serta 

sebagai cross cek data adalah dari Fasilitator (Gita Pertiwi dan Pemerintah 

Desa Mlese. Akan tetapi apabila peneliti ingin mengenal  keseluruhan 

anggota dari Kelompok Tenun Karya Mandiri dan memperoleh data secara 

mendalam, maka peneliti dalam menggumpulkan data menggunakan 
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metode sensus. Adapun keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang 

pelestarian dan memajukan usaha kecil, khususnya tenun tradisional. 

2. Kurang mengenalnya peneliti dengan anggota Kelompok Tenun 

Karya Mandiri yang diri dari 30 anggota dan tersebar disebanyak 8 

dusun di Desa Mlese, karena penelitian ini hanya menggunakan 6 

informan. 

Secara metode hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi dan 

hanya berlaku pada lokasi penelitian. Akan tetapi hasil penelitian yang ada 

diharapkan mampu mengungkap realitas secara lebih mendalam dan 

obyektif, sehingga memungkinkan dapat memberikan gambaran terkait 

realitas yang ada. 

C. Saran 

Penulisan hasil penelitian ini bukan berarti tidak terdapat 

perbaikan-perbaikan. Ini dikarenakan, penelitian dengan tema yang serupa 

dapat dilakukan dengan lebih baik atau sempurna oleh peneliti lain 

diwaktu mendatang. 
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Selesainya penelitian ini ada beberapa saran yang dapat 

disampaikan. Adapun saran yang diberikan peneliti dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Bagi Internal Fasilitator (Gita Pertiwi)  

a. Adanya  anggapan bahwa Fasilitator (Gita Pertiwi) hanya 

merupakan orang-orang atau pendamping yang didalamnya tidak 

live in. Tujuannya untuk meningkatkan rasa empati terhadap 

kehidupan masyarakat yang setempat dan mempertajam 

kemampuan analisa sosial. Hal ini bisa menjadikan catatan bagi  

pendamping dalam melakukan suatu program, karena apabila tidak 

program tersebut akan berjalan tidak sesuai dengan tujuan 

organisasi. Kunci dan strateginya pendamping diwajibkan live in, 

sehingga program yang selama ini berjalan tidak sesuai dengan 

tujuan atau harapan organisasi dapat diperbaiki dan masyarakat 

setelah tidak didampingi bisa berdaya. 

b. Adanya hubungan dengan Pemerintah Desa yang dinilai belum 

baik, meskipun dari pihak Pemerintah Desa telah mau 

berkerjasama disetiap kegiatan dengan meminjamkan tempat dan 

menghadiri acara. Akan tetapi hubungan ini dapat ditingkatkan 

dengan membuka komunikasi yang baik lagi, sehingga terkait dana 

pengembangan usaha tenun tradisional (ATBM) dapat dimasukkan 
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dalam ADD (Anggaran Dasar Desa) maupun bersama Pemerintah 

Desa melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait lainnya. 

c. Fasilitator (Gita Pertiwi) diharapkan dalam melakukan kebijakan 

terkait pendampingan melakukan pertimbangan yang mendalam, 

sehingga manifestasi dari kegiatan pemberian bantuan yang kurang 

tepat dapat dihindari lagi. Akibatnya kepercayaan  funding maupun 

pihak-pihak yang mengawasi merasa puas dan yakin dengan 

keberadaan Fasilitator (Gita Pertiwi) dalam pemberdayaan 

masyarakat tenun tradisional di Desa Mlese Cawas Klaten. 

d. Fasilitator (Gita Pertiwi) diharapkan melakukan pendekatan dengan 

berbagai pihak yang ada, seperti dengan kelompok tenun, 

Pemerintah Desa dan pihak terkait lainnya guna membuat 

pemecahan pemasalahan terkait pelestarian dan memajukan usaha 

tenun tradisional (ATBM). Semisal dengan pemikiran membuat 

sebuah koperasi usaha yang nantinya dapat dijadikan tempat untuk 

meminjam modal dan menampung hasil tenun, sehingga baru 

nantinya dari kegiatan tersebut kelompok dan Pemerintah Desa 

memiliki suatu usaha yang pasti dan mampu menopang semua 

kegiatan yang akan dilakukan guna mewujudkan harapan mereka 

untuk melestarikan dan memajukan usaha tenun tradisional selepas 

tidak mendapatkan pendampingan dari Fasilitator (Gita Pertiwi). 
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e. Fasilitator (Gita Pertiwi) selain hal itu juga dapat menjadikan proses 

produksi tenun tradisional sebagai wisata, sehingga antara 

kelompok, Pemerintah Desa dan pihak terkait lainnya duduk 

bersama untuk membuat konsep serta desain desa wisata yang 

mungkin bisa dilakukan didaerahnya. Adanya usaha itu nantinya 

semua pihak akan diuntungkan, karena akan berbagi peran dan 

keuntungan yang ada, sehingga nantinya kelompok. Fasilitator 

(Gita Pertiwi) dan Pemerintah Desa akan bisa mengembangkan diri 

dari perolehan keuntungan tersebut.    

2. Bagi Masyarakat Tenun Tradisional 

a. Hendaknya terjalin hubungan yang harmonis antara anggota 

kelompok dan pengurus yang tergabung dalam Kelompok Tenun 

Karya Mandiri sebagai salah satu elemen masyarakat tenun 

tradisional di Desa Mlese. Harapannya kondisi yang hormonis dan 

saling mendukung dalam upaya pelestarian dan memajukan tenun 

tradisional untuk mengatasi hilangnya warisan budaya yang 

menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat sekitar. Jika 

hubungan ini telah tercipta suasana saling mendukung, maka akan 

memperlancar upaya untuk mengatasi hilangnya warisan budaya 

masyarakat sekitar akibat adanya alat tenun mesin (ATM). 

b. Hendaknya ada kerjasama dan kebersamaan antara penenun yang 

tergabung dalam Kelompok Tenun Karya Mandiri, sehingga tujuan 
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untuk melestarikan dan memajukan tenun tradisional tidak terfokus 

dianggota Kelompok Tenun Karya Mandiri. Akibatnya ada usaha 

yang nyata antara para penenun untuk mengatasi hilangnya warisan 

budaya masyarakat setempat akibat adanya alat tenun mesin 

(ATM). 

c. Hendaknya penenun yang tergabung dalam Kelompok Tenun Karya 

Mandiri senantiasa memiliki pemikiran yang sejalan guna 

memajukan usaha tenun tradisional, sehingga nantinya apabila ada 

pengembangan jenis produk tenun yang lebih menguntungkan 

maupun desa wisata penenun dapat ikut berkontribusi didalamnya. 
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