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Abstrak 

       Artikel ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang tepat digunakan oleh 

pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam menjalankan kegiatan 

dengan berbagai kendala yang ada di Desa Wanasari dan Wahau Baru 

Kecamatan Muara Wahau, dengan indicator: bagaimana strategi pemberdayaan 

dan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam pelaksanakan 10 Program Pokok PKK 

di Desa Wanasari dan Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai 

Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif deskriptif. 

Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang diawali dengan proses 

data collection,data condensation, data display dan conclusion. Dalam penelitian 

ini menggunkan tekhnik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, studi 

lapangan yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, 

dokumentasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas 

sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Dari hasil penelitian diperoleh 

gambaran secara keseluruhan. 

 
Kata Kunci: Perbandingan, Strategi, PKK, Program, Desa, Kutai Timur 

 

Pendahuluan 

 Pembangunan nasional indonesia baik dalam sektor ekonomi, maupun 

pembangunan sosial merupakan suatu tujuan negara seperti yang tertuang dalam 

UUD Tahun 1945 bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk 

meningkatkan, kesejahteraan bangsa. Pembangunan nasional merupakan hak dan 

kewajiban seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah, swasta dan bangsa 

indonesia. Pemerintah sendiri terdiri dari pemerintahan pusat (Eksekutif, 

Legislatif dan Yudikatif), Pemerintahan Daerah Provinsi (Gubernur dan DPRD 
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Provinsi), Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Bupati/ Walikota dan DPRD 

Kabupaten/Kota), Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan 

(Kepala Desa/ Lurah dan BPDes). Pada setiap struktur pemerintahan tersebut 

terdapat mitra kerja pemerintah yang membantu pelaksanaan pembangunan 

pemerintahan dengan memberdayakan perempuan yang pada masa penjajahan 

hanya dipandang sebelah mata padahal perempuan, anak-anak maupun laki-laki 

memiliki hak yang sama dimata hukum Indonesia oleh karena itu terbentuklah 

sebuah organisasi yang menjadi mitra kerja pemerintah untuk terwujudnya 

kualitas sumber daya manusia yang ditentukan oleh tingkat kesejahteraan 

keluarga yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dimana PKK merupakan 

motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan 

mandiri. 

 Desa merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional, sehingga apabila 

pembangunan di seluruh desa yang ada di tanah air terlaksana dengan baik secara 

tidak langsung pembangunan indonesia juga akan berhasil. PKK sebagai mitra 

kerja Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat berpengaruh terhadap 

pembangunan masyarakat desa terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (perempuan) di desa. Desa merupakan struktur terkecil dalam sistem 

pemerintahan nasional sehingga butuh perhatian khusus dalam peningkatan 

pembangunannya. Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih secara 

langsung oleh masyarakat desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan 

memiliki lembaga legislatif yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPDes) 

yang juga dipilih secara langsung oleh masyarakat desa serta organisasi 

pendukung lain seperti Karang Taruna, PKK dan sebagainya.  
 PKK berperan dengan berpedomankan kepada Keputusan Menteri Dalam 

Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 Tentang 

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Seiring dengan berjalannya 

pembangunan nasional sampai pembangunan daerah diperlukan peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (perempuan), salah satnuya adalah dengan adanya 

penunjang, pendukung dan partisipasi langsung oleh gerakan PKK melalui 

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang terakomodir dari pemerintah pusat 

sampai pemerintah daerah sehingga terdapat keselarasan dalam peningkatan 

kualitas sumber daya manusia baik di pusat maupun daerah. PKK memiliki 10 

program pokok yang merupakan inti dari kebutuhan pokok penduduk yang 

kemudian oleh PKK dijadikan sebagai program yang selalu ada pada setiap lini 

organisasi PKK. Setiap organisasi PKK di setiap lini pemerintah tentunya 

memiliki kemampuan berbeda dalam melaksanakan program pokok tersebut. 

PKK yang paling berpengaruh secara langsung terhadap kehidupan masyarakat 

terdapat di desa, dimana ketua Tim Penggerak PKK adalah tokoh masyarakat 

mekanisme pemilihan dan pengangkatannya diserahkan kepada daerah masing-

masing. 
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       Dalam pelaksanaan kegiatannya PKK tidak terlaksana dengan mudah, pada 

setiap lini terutama Desa PKK kerap mengalami hambatan dalam pelaksanaan 

kegiatannya namun ada juga PKK yang dapat dikatakan berhasil atau sukses 

terutama dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Bagi masing-masing Tim 

Penggerak PKK (TP-PKK) suksesnya organisasi PKK dapat dilihat dari 

pelaksanaan 10 Program Pokok PKK yang dirancang sesuai dengan kebutuhan 

primer masyarakat. Dalam sebuah wilayah yang sama kesuksesan tiap-tiap PKK 

berbeda, ada yang sukses dan ada juga yang terhambat. Hal ini menarik perhatian 

penulis untuk meneliti faktor pemdukung dan penghambat serta bagaimana 

strateginya.  

       Penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Muara Wahau karena ada satu 

desa yang Tim Penggerak PKK-nya cukup sukses dalam melaksanaan 10 program 

pokok PKK dan menjadi Tim Penggerak PKK yang terbaik se-Kecamatan Muara 

Wahau. Penulis akan melakukan penelitian pada dua Desa yang berdekatan letak 

geografisnya yaitu Desa Wanasari dan Desa Wahau Baru. Desa Wanasari dan 

Wahau Baru merupakan desa yang mayoritas penduduknya merupakan 

transmigran dari luar daerah sehingga perkembangan ekonomi, kebudayaaan dan 

infrastruktur sangat cepat termasuk perkembangan organisasi pemerintah maupun 

non pemerintah namun, antara kedua desa tersebut terdapat beberapa perbedaan 

dalam kemajuan perkembangan organisasi dalam hal ini penulis terfokus pada 

organisasi PKK. Setelah penulis mengamati dilapangan selama dua bulan lebih 

yaitu dimana, PKK Desa Wanasari mendapatkan predikat sebagai PKK terbaik 

se-kecamatan  Muara Wahau selama dua (2) tahun berturut-turut dan dikirim 

sebagai perwakilan Kecamatan Muara Wahau untuk mengikuti even-even di 

Kabupaten Kutai Timur, namun setelah pergantian Camat di Kecamatan Muara 

Wahau sistem perwakilan Kecamatan tidak berdasarkan kriteria PKK terbaik 

tetapi atas dasar pemerataan sehingga tidak ada unsur kecemburuan antara PKK 

Desa satu dengan yang lainnya.  

       Keberhasilan PKK Desa Wanasari dalam pelaksanaan 10 program pokok 

PKK sehingga menjadi yang terbaik di Kecamatan Muara Wahau menarik 

perhatian penulis. Penulis ingin meneliti strategi apa yang digunakan oleh Tim 

Penggerak PKK Desa Wanasari dan Desa Wahau Baru dalam pelaksanaan 10 

program pokok PKK serta penulis ingin meneliti faktor pendukung maupun 

penghambat Tim Penggerak PKK dalam melaksanakan berbagai kegiatan 

kemudian penulis akan membandingkan strategi yang digunakan oleh kedua desa 

tersebut untuk mengetahui strategi apa yang digunakan dan mana yang lebih 

berhasil. 

 

 

Kerangka Dasar Teori  

Strategi 
       Menurut Rangkuti (2009:03), strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. 

Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat melihat secara obyektif kondisi-
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kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi 

perubahan lingkungan eksternal. Dalam hal ini dapat dibedakan secara jelas 

fungsi manajemen, konsumen, distributor, dan pesaing. Jadi, perencanaan 

strategis penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk 

yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari 

sumber daya yang ada.  

       Robbins (1990:123) menyatakan bahwa strategi merupakan penerjemahan 

dari analisis lingkungan dan analisis terhadap kemampuan internal atau 

kapabilitas organisasi, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam struktur 

organisasi.  

       Menurut Mintzberg (2007), konsep strategi itu sekurang-kurangnya 

mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu: 

1. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi 

secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya. 

2. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi 

perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi. 

3. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya. 

4. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi. 

Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para 

pesaing. 

 

 Strategi terbagi dalam beberapa tipe. Tipe-tipe strategi menurut Koteen 

(dalam Salusu, 1996:104), adalah sebagai berikut. 

1. Corprate Strategy (strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan 

perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru. 

Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk 

siapa. 

2. Program Strategy (strategi program). Strategi ini lebih member perhatian 

pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu. Apa kira-kira 

dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, 

apa kira-kira dampaknya bagi sasaran organisasi. 

3. Resource Support Strategy (strategi pendukung sumber daya). Strategi sumber 

daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-

sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja 

organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan 

sebagainya. 

4. Institusional Strategy (strategi kelembagaan). Fokus dari strategi institusional 

ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-

inisiatif stratejik. 
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Pemberdayaan 

        Empowerment yang dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan adalah 

sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran 

masyarakat dan kebudayaan barat utamanya eropa. Untuk memahami 

empowerment secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman kontekstual 

yang melahirkannya.  

 

       Sulistiyani (2004:7) menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan 

berasal dari kata dasar “daya‟ yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak 

dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk 

memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan 

atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau 

belum berdaya. 

Menurut Suhartono (dalam Anggara 2012:10-11) pemberdayaan dapat diartikan 

sebagai : 

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang 

lemah dan tidak beruntung 

2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat 

untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan pengaruh terhadap, 

kejadian-kejadian serta lembaga-kejadian serta lembaga-lembaga yang 

mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang-

orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaanyang cukup 

untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi 

perhatiannya. 

3. Pemberdayaan menunjukan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan 

melalui pengubahan struktur social. 

4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat,organisasi dan 

komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya. 

 

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Nursahbani 

Katjasungkana dalam diskusi Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional 

(Riant Nugroho, 2008) mengemukakan, ada empat indikator pemberdayaan.  

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya 

produktif di dalam lingkungan.  

2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan asset atau sumber 

daya yang terbatas tersebut.  

3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang 

sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya 

tersebut.  
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4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati 

hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan 

setara.  

 

Program Pokok PKK 

       Sepuluh program pokok pkk adalah program dalam memenuhi kebutuhan 

dasar untuk terwujudnya kesejahteraan keluarga, yaitu; Penghayatan dan 

Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata 

Laksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, 

Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup dan 

Perencanaan Sehat 

       Dalam pelaksanaan sepuluh program pokok PKK terdapat penanggung jawab 

pelaksaan program untuk melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

pembinaan, pemberdayaan dan fasilitasi 10 program pokok PKK yang dilakukan 

oleh empat (4) Kelompok Kerja (POKJA) secara luwes dan koodinatif, yaitu : 

a. POKJA I : Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan  Gotong Royong 

b. POKJA II : Pendidikan & Keterampi  dan Pengembangan Kehidupan 

Berkoperai 

c. POKJA III : Pangan, Sandang dan Perumahan dan Tata Laksana Rumah 

Tangga 

d. POKJA IV : Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan 

Sehat 

 
Perbandingan 

       Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010:75) Perbandingan adalah 

perbedaan atau selisih kesamaan, persamaan serta ibarat sedangkan 

membandingkan adalah menyatakan 2 (dua) benda hal dan sebagainya untuk 

mengetahui persamaan atau selisihnya. Dan perbandingan juga diartikan sebagai 

selisih kesamaan, ibarat, pedoman pertimbangan kata perbandingan berasal dari 

kata banding, yang artinya timbang yaitu menentukan bobot dari sesuatu obyek 

atau beberapa obyek. Dengan demikian kata perbandingan dapat disamakan 

dengan kata pertimbangan yaitu perbuatan menentukan bobot sesuatu atau 

beberapa obyek dimana untuk keperluan tersebut obyek atau obyek-obyek 

disejajarkan dengan alat pembandingnya. 

       Dalam konteks ilmu pemerintahan, S. Pamudji (dalam Linda, 2011:23) 

mengatakan bahwa kata perbandingan berasal dari kata banding, yang artinya 

timbang, yaitu menentukan bobot dari suatu obyek atau beberapa obyek. Dengan 

demikian kata perbandingan dapat disamakan dengan kata pertimbangan, yaitu 

perbuatan menentukan bobot sesuatu atau beberapa objek, dimana untuk 

keperluan tersebut objek atau objek-objek yang disejajarkan dengan alat 

pembangingannya. 
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 Adapun tujuan studi perbandingan menurut S.Pamudji (dalam Linda, 

2011:24) ialah mencoba memahami latar belakang, asas-asas yang melandasi, 

kelemahan-kelemahan dan keuntungan-keuntungan dari masing-masing system 

pemerintahan. Kegunaan lebih lanjut adalah bahwa melalui stufi ini dapat 

dikembangkan dan dibina suatu system pemrintahan yang sesuai benar dengan 

waktu, ruang dan lingkungan yang ada disekitar kita, dan lebih khusus lagi sesuai 

dengan kepribadian kita. Dengan studi perbandingan kita dapat menemukan 

persamaan dan perbedaan diantara berbagai system pemerintahan. 

 Studi Perbandingan Tentang Strategi Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Di Desa Wanasari 

dan Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau Kabuptaen Kutai Timur adalah suatu 

penelitian untuk mendekripsikan dan menganalisis strategi kedua Tim Penggerak 

PKK serta mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan 

kegiatan untuk kemudian dibandingkan strategi PKK mana yang lebih unggul 

dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada dimana 

strategi merupakan suatu upaya atau cara para ketua Tim Penggerak PKK Desa 

Wanasari dan Wahau Baru dalam merumuskan, menggunakan faktor pendukung 

serta mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi faktor penghambat 

pelaksanaan kegiatan khususnya 10 Program Pokok PKK guna membantu 

Pemerintah Desa melaksanakan 10 program pokok PKK. 

 

 

Definisi Konsepsional 

       Definisi konsepsional adalah merupakan definisi yang ditulis secara singkat 

untuk memudahkan dalam memahami isi, maksud dan tujuan penulisan dengan 

menggunakan konsep dari unsur variabel yang saling terkait satu sama lain 

sehingga membentuk suatu pengertian inti tentang obyek yang akan diteliti, yaitu 

dengan cara mengkatagorikan ke dalam variabel-variabel penelitian. 

 Strategi merupakan suatu upaya atau cara para ketua Tim Penggerak PKK 

Desa Wanasari dan Wahau Baru dalam merumuskan, menggunakan faktor 

pendukung serta mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi faktor 

penghambat pelaksanaan kegiatan khususnya 10 Program Pokok PKK guna 

membantu Pemerintah Desa melaksanakan 10 program pokok PKK. 

 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian 

       Memperhatikan judul yang akan penulis teliti yaitu  Strategi Pemberdayaan 

dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK 

di Desa Wanasari, Wahau Baru dan Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau 

Kabupaten Kutai Timur, maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

komparatif. Penelitian deskriptif komparatif merupakan penelitian dengan 
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melakukan perbandingan dengan menggunakan variabel yang sama terhadap 

sampel yang berbeda.  

        Menurut Sugiyono (2011:11) penelitian komparatif adalah penelitian yang 

bersifat membandingkan dimana variabelnya masih sama dengan penelitian 

variable mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang 

berbeda. Penelitian komparatif menurut Silalahi (2010:35) adalah merupakan 

penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Penelitian komparatif 

dapat berupa komparatif deskriptif (descriptive-comparative) maupun komparatif 

korelasional (correlation-comparative). Komparatif deskriptif membandingkan 

variable yang sama untuk sampel yang berbeda. Komparatif korelasional dapat 

digunakan untuk membandingkan variabel yang berbeda dalam hubungannya 

dengan variabel yang sama dan bisa juga dengan membandingkan korelasi 

variabel yang sama untuk sampel yang berbeda. 

 

 

Fokus Penelitian 

1. Strategi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga  

a. Enterprise Strategy 

b. Coorporate Strategy 

c. Strategi Manajemen Fungsional 

d. Mixed Strategy 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga 

a. Dana 

b. Sumber Daya Manusia 

c. Fasilitas 

 

Sumber Data 

      Metode purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel sumber 

data dengan teknik obsevasi dan teknik komunikasi.. Pertimbangan tertentu 

ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita 

harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi 

sosial yang di teliti. 

 
Tekhnik Pengumpulan data 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan memanfaatkan 

kepustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari 

buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian untuk mendapatkan 

data dari sumber primer yang berkaitan atau mengetahui masalah yang diteliti 

yang dilakukan secara langsung  oleh peneliti. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Strategi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam 

Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Desa Wanasari dan Wahau Baru 

Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur 

 

a. Enterprise Strategy 

Enterprise strategy merupakan strategi yang digunakan dengan cara 

menggunakan respon masyarakat dalam menjalankan kegiatan. Respon 

masyarakat ini bisa saja merupakan tuntutan maupun keinginan 

masayarakat yang perlu diperhatikan oleh perumus strategi dalam hal ini 

adalah Ketua TP-PKK Desa Wanasari dan Wahau Baru.  

 Masyarakat di Desa Wanasari dan Wahau Baru Kecamatan Muara 

Wahau biasanya sibuk dengan kegiatan utamanya yaitu untuk mencari 

nafkah. Mata pencaharian masyarakat di kedua desa ini tidak jauh berbeda 

yaitu sebagai, petani sayuran, pekebun sawit, pedagang, jasa (salon, 

bengkel), pegawai kantor dan karyawan perusahaan sehingga kegiatan 

PKK di kedua Desa harus disesuaikan dengan jadwal kosong masyarakat 

agar lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi oleh karena itu mengapa 

PKK Desa Wanasari dan Wahau baru menggunakan enterprise strategy 

dimana respon masyarakat dianggap sangat penting dan masyarakat dapat 

menyampaikan tuntutan atau keinginannya kepada organisasi dan 

organisasi dapat disesuaikan dengan keinginan masyarkat agar dapat 

menjadi lebih baik lagi.  

Penggunaan enterprise strategy yang memusatkan repon masyarakat 

sebagai inti dari strategi membantu PKK dalam menentukan kegiatan 

yang harus dilaksnakan dan kapan waktu yang tepat untuk 

pelaksanaannya. Strategi ini menuntut PKK Wanasari dan Wahau Baru 

untuk mengadakan rapat sebelum menentukan pelaksanaan suatu kegiatan 

dan mendengarkan opini masyarakat terlebih dahulu agar kegiatan dapat 

berjalan lancar.  

 

b. Corporate Strategy 

 Corporate strategy yaitu pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan 

pada misi, dimana misi merupakan tujuan utama yang harus dicapai 
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Dalam hal ini berdasarkan data yang penulis dapatkan dilapangan yaitu 

laporan kegiatan pelaksanaan 10 program pokok yang terbagi menjadi 

empat POKJA yaitu POKJA I, POKJA II, POKJA III dan POKJA IV. 

Masing-masing POKJA diatur oleh seorang Ketua POKJA yang dipilih 

secara langsung oleh Ketua TP-PKK Desa.   

Dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK dibandingkan dengan 

PKK Desa Wahau Baru. baik PKK Desa Wanasari maupun PKK Desa 

Wahau Baru menurut peneliti menggunakan corporate strategy dimana 

program merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi seperti 

yang disampaikan oleh kedua Ketua PKK tersebut. Dari data yang ada 

dan fakta dilpangan PKK yang lebih berhasil adalah PKK Desa Wanasari 

karena memang ketua dan anggotanya sudah berpengalaman dalam 

berorganisasi dan menjalankan program PKK, sedangkan PKK Desa 

Wahau Baru belum memiliki pengalaman yang cukup dalam 

berorganisasi khusunya dalam menjalankan kegiatan PKK namun PKK 

Desa Wahau Baru selalu belajar dan berusaha untuk menjalankan kegiatan 

dengan sebaik-baiknya dan ini merupakan hal yang sangat baik bagi PKK 

Desa Wahau Baru. 

 

c. Mixed Strategy 

       Mixed Strategy (strategi campuran) yaitu penggunaan beberapa 

strategi oleh ketua organisasi dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Setelah peneliti melakukan 

pengamatan, mempelajari dokumen yang ada serta melakukan wawancara 

langsung dengan informan yang sudah penulis tentukan maka penulis 

menemukan bahwa PKK Desa Wanasari menggunakan  Enterprise 

strategy, Coorporate Strategy  dan  Strategi Manajemen Fungsional. 

Dari penyampaian masing-masing Ketua TP-PKK diatas maka dapat 

diketahui bahwa penggunaan strategi harus dapat disesuaikan dengan 

kondisi yang ada. Seperti PKK Desa Wansari yang berhasil melaksanakan 

90% dari 10 Program Pokok PKK karena adanya manejemen dan 

kemauan anggota serta Ketua PKK yang selalu turun langsung kelapangan 

berbeda dengan Ketua PKK Desa Wahau Baru yang mengandalkan Ketua 

POKJA saja. penggunaan strategi yang lebih dari satu atau dua menurut 

peneliti dapat menutupi kekurangan strategi lainnya sehingga keberhasilan 

PKK dalam melaksanakan program dapat lebih baik dan terjamin. 

 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) Dalam Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di Desa 
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Wanasari dan Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai 

Timur 

 

a. Dana 

       Sejak tahun 2013, pengalokasian dana kegiatan Tim Penggerak 

Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak lagi melalui TP-

PKK Kabupaten namun dilimpahkan pada Kecamatan dan 

Desa/Kelurhan. Hal ini sesuai dengan Permendagri No.37 tahun 2012 

tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daeerah (APBD) Tahun Anggaran 2013, Pasal 26.  

Pendanaan kegiatan TP-PKK Desa berasal dari Anggaran 

Perbelanjaan Desa (APBDes) dan sumber-sumber lain yang tidak 

mengikat. Dana dalam pelaksanaan kegiatan PKK Desa Wanasari dan 

Wahau Baru merupakan faktor yang mendukung dan tidak ada hambatan 

dari faktor dana baik bagi PKK Desa Wanasari maupun PKK Desa Wahau 

Baru. 

Dana dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK merupakan faktor 

yang mendukung terlaksananya kegiatan. Pemerintah Desa mendukung 

penuh kegiatan PKK baik di Desa Wanasari maupun di Desa Wahau 

Baru. 

 

b. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting 

dalam segala aspek organisasi, karena tanpa adanya sumber daya manusia 

yang mendukung dana dan fasilitas yang ada tidak dapat digunakan 

dengan maksimal. Sumber daya manusia setiap wilayah berbeda 

tergantung dari beberapa aspek seperti tingkat ekonomi, mata 

pencaharian, tradisi masyarakat setempat dan sebagainya. 

Desa Wanasari dan Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau. 

Latar belakang pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap PKK 

desa wanasari dan wahau baru  hal ini terlihat melalui data yang 

penulis dapatkan tentaang latar belakang pendidikan anggota PKK 

desa wanasari dan wahau baru. PKK desa wanasari yang rata-rata 

anggotanya memiliki pendidikan terakhir SLTA lebih mudah diatur 

dan diorgansiasikan oleh Ketua PKK desa wanasari hal ini berbeda 

dengan PKK Desa Wahau Baru yang rata-rata enggotanya memiliki 
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latar belakang pendidikan terakhir SD dimana Ketua PKK desa wahau 

baru perlu lebih detil dan lebih memperhatikan anggotanya. 

 

c. Fasilitas 

Fasilitas merupakan faktor yang dapat menjadi pendukung  

menghambat pelaksanaan kegiatan suatu organisasi. Jika fasilitas suatu 

organisasi cukup memadai untuk melaksanakan berbagai kegiatan 

maka fasilitas tersebut dapat dikatakan sebagi faktor yang mendukung 

organisasi namun jika sebaliknya maka dapat dikatakan bahwa faislitas 

tersebut merupakan faktor yang menghambat organisasi dalam 

pelaksanaan kegiatan.  

Fasilitas yang dimiliki oleh PKK desa wanasari sudah memadai. 

Berbeda dengan fasilitas yang dimiliki oleh TP-PKK Desa Wahau 

Baru dimana fasilitas yang ada baik infrastruktur dan peralatan laiinya 

belum memadai, untuk Gedung PKK menurut Ketua PKK Desa 

Wahau Baru baru akan dianggarkan untuk dibangun pada tahun 2016 

sedangkan gedung posyandu sendiri saat ini baru sudah mencapai 90% 

dan sekitar bulan maret sudah dapat digunakan. Selama ini kegiatan 

Posyandu dilaksanakan di Puskesmas Pembantu Desa Wahau Baru 

menggunakan sebuah ruangan khusus untuk kegiatan Posyandu PKK. 

Kegiatan PKK juga sering dilakukan di ruangan tersebut seperti 

musyawarah dan sebagainya. Infrastruktur berupa gdeung bagi PKK 

desa wanasari dan wahau baru sangat penting untuk mendukung 

perencanaan kegiatan dan pelaksanaannya, terutama dalam 

melaksanakan rapat-rapat yang jadwalnya harus disesuaikan dengan 

waktu luang anggota PKK. Jika dipaksanakan maka akan berdampak 

negative bagi anggota PKK karena anggota PKK banyak yang bekerja 

dan mengurus rumah tangga shingga harus disesuaikan dengan kondisi 

anggota, jangan sampai menggangu aktifitas sehari-hari mereka. 

 

Kesimpulan 

       Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dan 

kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian dari perumusan masalah, maka 

hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut : 
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1. Strategi yang digunakan oleh Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK) Desa Wanasari dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK sudah 

baik sedangkan PKK Desa Wahau Baru belum cukup baik untuk menjalankan 

10 Program Pokok PKK.. 

2. Kendala Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Wanasari dan 

Wahau Baru. Ada beberapa kendala yang sangat berpengaruh yang dialami 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Wahau Baru adalah 

belum adanya gedung PKK Desa Wahau Baru yang memnyulitkan PKK Desa 

Wahau Baru untuk melaksnakan rapat dan berbagai kegiatan lainnya. 

Sdeangkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kelaurga (PKK) Desa Wanasari 

tidak memiliki kendala yang begitu berpengaruh terhadap pelaksanaan 10 

Program Pokok PKK Desa Wanasari. 

 

Rekomendasi 

       Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, peneliti akan menyampaikan beberapa rekomendasi yang 

berguna dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan didalam pelaksanaan 

10 Program Pokok PKK di Desa Wanasari dan Desa Wahau Baru Kecamatan 

Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Peneliti merekomendasikan 2 hal yang 

dapat digunakan yaitu sebagai berikut: 

1. Perlu mencari sumber dana lain yang tidak terikat untuk menjalankan 10 

Program Pokok PKK dengan melibatkan dinas terkait dan perusahaan-

perusahaan yang ada di Kecamatan Muara Wahau. 

2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Wahau Baru perlu 

segera membangun gedung PKK agar PKK Wahau Baru dapat melaksanakan 

kegiatan rapat dengan rutin dalam menjalankan kegiatan 10 Program Pokok 

PKK. 
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