
eJournal Pemerintahan Integratif,  2016, 4 (3): 304-318 
ISSN: 2337-8670, ejournal.pin.or.id 
© Copyright 2016 

 
 
 

PEMBERDAYAAN PKK DI BIDANG EKONOMI DI DESA 

MALINAU HILIR KECAMATAN MALINAU KOTA 

KABUPATEN MALINAU 

 
Imelda Irin

1
 

 

 

Abstrak  

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Malinau Hilir tepatnya pada 

Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif, dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana pemberdayaan PKK  dalam menjalankan Program pemberdayaan 

ekonomi di Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, 

dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan 

penghambat pemberdayaan ekonomi dalam melaksanakan program tersebut. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan, 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini 

berjumlah 14 ( empat belas ) orang terdiri dari 1 orang Camat, 1 orang 

Kepala Desa, Dua Orang Ketua PKK, 5 orang anggota PKK, 2 orang tokoh 

masyarakat dan 4 orang masyarakat Desa Maliau Hilir. 

Hasil penelitian adalah, bahwa Pemberdayaan Ekonomi PKK di 

Bidang Ekonomi di Desa Malinau Hilir Kecamatan Malinau Kota Kabupaten 

Malinau telah dilaksanakan berdasarkan program kerja dan tanggung jawab 

antar individu maupun kelompok, motivasi, kerjasama kelompok yang kompak, 

serta fasilitas yang memadai merupakan faktor pendukung pemberdayaan 

ekonomi PKK. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu, keterbatasan 

pengetahuan PKK mengenai  pemasaran dan alat kelengkapan produksi 

makanan ringan kurang lengkap, serta kebiasaan beberapa oknum anggota 

PKK sengaja tidak mau berpartisipasi dalam menjalankan program 

pemberdayaan PKK di Desa Malinau Hilir. 

 

Kata Kunci : pemberdayaan, PKK, pemberdayaan di bidang ekonomi  

 

Pendahuluan  

  Undang-undang tentang desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 12 

menjelaskan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, 

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 
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sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan 

pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan 

masyarakat desa. 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan 

ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan 

paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centred, 

participatory, empowering, and sustainable” (Chambers, 1995). Konsep ini 

lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) 

atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut 

(safety net), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai 

upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang 

lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari 

apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai alternative 

development, yang menghendaki ‘inclusive democracy, appropriate economic 

growth, gender equality and intergenerational equality”.(Ginanjar K., 

“Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan : Teori, Kebijaksanaan, dan 

Penerapan”, 1997:55) 

 Berbicara tentang pemberdayaan, pemberdayaan adalah sebuah 

proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian 

kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah 

dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang memiliki masalah 

kemiskinan. Pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin 

dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, 

memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat  fisik, ekonomi, maupun 

sosial seperti memilki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, 

mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan 

mandiri. 

 PKK Desa Malinau Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Desa 

(Perdes) nomor 05 Tahun 2012 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. 

PKK Desa Malinau Hilir di resmikan pada tanggal 27 Maret 2012 dan 

dipimpin oleh ketua PKK. PKK Desa Malinau Hilir selalu aktif di 

lingkungan desa seperti halnya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada 

didesa atau pun membuat kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan 

disepakati, dan juga melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga, 

memberikan motivasi serta mengadakan pembinaan dan bimbingan 

mengenai pelaksanaan program kerja. Sedangkan dipemerintahan desa PKK 

aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan 

dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan, membuat laporan hasil 

kegiatan kepada TP PKK Kecamatan serta melaksanakan tertib administrasi 
  

 



eJournal Pemerintahan Integrattif, Volume 4, Nomor 3, 2016: 304-318 

 

 

306 

Kerangka Dasar Teori  

1. Pemberdayaan 

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup 

kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi 

terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi 

kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh 

keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi 

kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya 

(Parsons,et.al) dalam Edi Suharto (2005:63) Menurut Hopson dan scaly dalam 

buku manajemen pemberdayaan perempuan (2007 :78) bahwa pemberdayaan 

diri dan kelompok dapat menjadi lebih berdaya dengan mempelajari /pelatihan 

keterampilan - keterampilan hidup (life skills training),  

Menurut Edy Suharto (1997:201-224), pemberdayaan menunjuk pada 

kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka 

memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: 

a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan 

(freedom) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, 

melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan , bebas dari 

kesakitan (Space dan Sheperrd, 1983:103) 

b. Menjangkau sumber - sumber produktif yang memungkinkan 

mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh 

barang - barang dan jasa - jasa yang mereka perlukan. 

c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dari keputusan- 

keputusan yang mempengaruhi mereka.  

 

2. Ekonomi 

Dalam buku Dr. Rahcmad Budi Suharto,SE. M.si Ekonomi Indonesia 

(2011:1) Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari 

aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran 

dan konsumsi barang dan jasa. Tindakan ekonomi yang dilakukan seseorang 

mempunyai motif yaitu alasan ataupun tujuan seseorang sehingga seseorang 

itu melakukan tindakan ekonomi. 

1. Motif Intrinsik, keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas 

kemauan sendiri 

2. Motif Ekstrinsik, keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi 

      atas dorongan orang lain. 

3. Pada prakteknya terdapat beberapa macam motif ekonomi: 

4. Motif memenuhi kebutuhan 

5. Motif memperoleh keuntungan 

6. Motif memperoleh penghargaan  

7. Motif memperoleh kekuasaan  

8. Motif sosial/menolong sesama. 



Pemberdayaan PKK di Bidang Ekonomi di Desa Malinau Hilir (Imelda Irin)  

 

 

307 

     Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996) Pemberdayaan ekonomi rakyat 

adalah upaya yang merupakan pengarahan sumberdaya untuk mengembangkan 

potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktifitas rakyat sehingga baik 

sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam disekitar keberadaan rakyat 

dapat ditingkatkan produktifitasnya. 
 Dalam posisi keseimbangan,kegiatan produksi secara otomatis akan 

menciptakan daya beli untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Daya 

beli tersebut diperoleh sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi seperti 

upah, gaji, suku, bunga, sewa dan balas jasa dari faktor-faktor produksi 

lainya.Pendapat atas faktor-faktor produksi tersebut seluruhnya akan 

dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan perusahaan. Ini 

yang dimaksudkan bahwa pemasaran akan selalu berhasil menciptakan 

permintaan sendiri. Keynes (04:2014) dalam buku karangan Mulyadi S. 

Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan. 

 

Metode Penelitian 

 Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan 

penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut 

Hadawi Nawawi (2005:63) yaitu metode deskriptif dapat diartikan sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang sedang diselidiki dengan 

menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian 

(seseorang,lembaga,masyarakat dan lain-lain) berdasarkan faktor-faktor yang 

tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif juga bertujuan 

untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau sekelompok orang 

tertentu atau suatu gejala. 

 

Hasil Penelitian  

a. Aspek modal pada program Ekonomi 
Modal pada  program ekonomi PKK merupakan suatu pendukung 

kegiatan yang diselenggarakan PKK tanpa modal semua kegiatan tidak bisa 

diselenggarakan. PKK Desa Malinau Hilir membuat kegiatan yang sesuai 

dengan program yang telah disepakati, dana bantuan pada awalnya bersumber 

dari dana PKK Kabupaten yang selanjutnya dana bantuan dari APBDES Desa 

Malinau Hilir dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi sumber dana 

tersebut dipergunakan untuk semua kegiatan yang telah disepakati bersama. 

 Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Christiana Simamora, S.Sos sebagai 

Camat Malinau Kota menyatakan bahwa: 

“Saya sebagai camat Malinau Kota, saya pernah membina kegiatan 

UP2K-PKK Desa Malinau Hilir ini, yang saya ketahui dan yang 

saya lihat, modal yang mereka gunakan untuk kegiatan tersebut, 

menggunakan dana APBDES Desa. Mereka pernah meminta dana 

bantuan kepada Kecamatan, tetapi bantuan yang kami berikan tidak 
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dalam bentuk uang tetapi barang, seperti barang kelengkapan 

UKM. Kami tidak pernah memberi dana bantuan dalam bentuk 

uang, pada waktu itu pada saat mereka membuat permohonan dana 

untuk kegiatan UP2K ini. Saya alihkan ke Kabupaten, dari 

kabupaten yang memberikan mereka bantuan dalam bentuk modal 

(uang), jumlah pastinya saya kurang paham yang jelas pada waktu 

itu, ada bantuan dari kabupaten kota yang memberikan dana kepada 

PKK Desa Malinau Hilir, untuk program tersebut, yang saya hanya 

sarankan kepada Ibu PKK Desa Malinau Hilir alat-alat UKM 

tolong dijaga dan dirawat”. (Hasil wawancara 22 Maret 2016) 

Hal yang sama juga diucapkan oleh Ibu Astinah sebagai Ketua PKK 

Kecamatan Malinau Kota, bahwa: 

 

“Saya sebagai Ketua PKK Kecamatan, saya selalu mendukung 

kegiatan yang diselenggarakan oleh PKK Desa Malinau Hilir. Saya 

senang melihat kerjasama mereka saling membantu dan sangat 

kreatif, kami dari TP PKK Kecamatan, sering berkunjung kesana 

kami melihat alat UKM mereka kurang bagus. Jadi kami 

memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk barang, kami 

hanya melengkapi alat UKM mereka,”(Hasil wawancara, 22 Maret 

2016)  

 
Dan selanjutnya juga diungkapkan oleh ibu Fatmawati Elmiyanti 

sebagai ketua PKK Desa Malinau Hilir, bahwa: 

 

“Saya sebagai ketua PKK harus berperan aktif, dalam 

penyelenggaraan UP2K-PKK ini. Dana pertama yang kami 

dapatkan dari kabupaten, dana hibah PKK Kabupaten itu satu kali 

pada tahun 2005, dan APBDES pada pada tahun 2013. Dana yang 

diberikan kami pergunakan untuk kegiatan UP2K-PKK Desa 

Malinau Hilir, semua dana yang kami dapatkan merupakan dana 

bantuan. Ada juga bantuan dana dari (Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi) Disprindakop Kabupaten Malinau. 

Kendala yang biasa kami hadapi tidak tentu, misalnya 

Disprindakop tidak langsung memberikan dana sesuai dengan yang 

kami butuhkan, yang kedua terlalu lama menunggu dana dari 

disprindakop, karena bukan kami saja yang membutuhkan dana 

untuk program kegiatan. Tetapi seluruh PKK Kabupaten Malinau, 

yang meminta dana bantuan kepada disprindakop. Jadi, itu yang 

menjadi kendala kami untuk mendapatkan modal dalam 
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menyelenggarakan program Ekonomi UP2K-PKK”. (Hasil 

wawancara, 21 Maret 2016) 

 
  Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nurul Anita selaku 

Bendahara PKK Desa Malinau Hilir 

 

“Saya sebagai bendahara PKK tentunya mendukung setiap kegiatan 

yang diselenggarakan oleh PKK Desa Malinau Hilir. Dana yang 

kami dapatkan, baik itu dari dana desa maupun dari kabupaten. 

Kami kelola dengan sebaik-baiknya, kami pergunakan dana 

tersebut untuk kegiatan yang betul-betul mendesak yang harus 

selenggarakan saat itu, mendesak maksud saya seperti, ada 

kunjungan dari PKK Provinsi dan kebetulan PKK Desa Malinau 

Hilir, ditunjuk sebagai tempat kunjungan PKK Provinsi jadi, kami 

harus bekerja keras membuat produk yang benar-benar hasil kami 

sendiri. Seperti aneka produk kripik, kue dan kerajinan tangan 

lainnya. Kami pergunakan dana yang ada untuk kegiatan yang 

betul-betul diprioritaskan”. (Hasil wawancara, 21 Maret 2016) 
  Dari hasil wawancara penulis diatas bahwa modal merupakan faktor 

utama PKK Desa Malinau Hilir dalam menyelenggarakan program Ekonomi 

dan bukan hanya modal saja tetapi alat kelengkapan yang layak untuk produksi,  

tanpa adanya modal dan alat perlengkapan program mereka tidak bisa berjalan 

maksimal. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1.4 

Tahun Anggaran PKK Desa Malinau Hilir 

 

No Nama 

Program 

Lokasi Sumber 

Anggaran 

Tahun 

Anggaran 

Jumlah 

1. Pelatihan 

Pembuatan 

Batik 

Desa 

Malinau 

Hilir 

Disprindakop 2014 Rp. 

15.000.000,- 

2. Pelatihan 

pengemasan 

produk 

Desa 

Malinau 

Hilir 

PKK 

Kabupaten 

2005 Rp. 

5.000.000,- 

3. Pelatihan 

pembuatan 

kripik dari 

aneka sayuran 

dan buah-

buahan 

Desa 

Malinau 

Hilir 

APDES Desa 

Malinau Hilir 

2013 Rp. 

10.000.000,- 

Sumber data : Sekretaris PKK Desa Malinau Hilir 
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Dari uraian tabel diatas dapat dilihat bahwa kegiatan yang 

diselenggarakan PKK berfokus pada kegiatan ekonomi dan sumber dana 

berasal dari instansi terkait dan  modal menjadi faktor pendorong 

pelaksanaan kegiatan tersebut. 

b. Aspek Produksi pada Program Ekonomi  

     Dalam pelaksanaan kegiatan produksi tentunya sangat berpengaruh 

pada kegiatan PKK terutama pada kegiatan pembuatan aneka kripik, kue, 

anyaman dan batik. Kegiatan produksi  yang dimaksud adalah bagaimana PKK 

mengelola bahan baku menjadi produk yang siap dipasarkan. Alat-alat yang 

dipergunakan untuk memproduksi kripik dan kue masih termasuk manual dan 

masih menggunakan tenaga ibu-ibu PKK. 

 Dalam hal ini penulis menganalisis hasil wawancara tentang bagaimana 

produksi yang dilaksanakan oleh PKK. Seperti yang diungkapkan oleh ibu 

Kasiati sebagai anggota PKK Desa Malinau Hilir mengungkapkan bahwa : 

“ Dalam melakukan produksi, kami menggunakan alat-alat inventaris 

PKK yang telah disediakan oleh PKK Desa sendiri. Kami memproduksi 

makanan ringan berdasarkan bahan baku yang ada, bahan baku yang 

kami dapatkan yaitu dari hasil petani Desa Malinau Hilir sendiri jadi 

tidak susah bagi kami untuk mendapatkan bahan baku dan cara 

membuat kripik juga tidak terlalu lama,hanya membutuhkan waktu 

sehari, sedangkan pembuatan batik membutuhkan waktu berhari-hari 

karena banyak proses yang harus dilalui dan bahan baku sendiri tidak 

berasal dari daerah sendiri melainkan dari luar daerah   yaitu dari kota 

Yogyakarta, produksi kain batik ini kami lakukan di rumah ibu PKK 

Desa Malinau Hilir”. (Hasil wawancara, 22 Maret 2016) 

 
     Dalam melaksanakan kegiatan Ekonomi ini, ada juga kendala-kendala atau 

penghambat yang membuat kegiatan Ekonomi UP2K-PKK tidak berjalan 

sesuai rencana. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Haslinda sebagai anggota  

PKK Desa Malinau Hilir mengungkapkan bahwa: 

 

“Kendala yang kami hadapi dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu 

bahan baku yang kami pergunakan ada yang musiman seperti buah 

sukun, dan ubi jalar sementara bahan baku tersebut banyak yang minat 

terutama buah sukun. Ini yang biasa menimbulkan masalah bagi kami 

dan juga alat produksi yang kami gunakan masih ada yang kurang, 

seperti wajan tempat penggorengan dan alat untuk melukis batik, tetapi 

kami tidak terlalu menghiraukan masalah tersebut kami akhirnya 

berusaha bekerja keras dan pada akhirnya berkat kesabaran dan 

kemauan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini terlaksana dan 
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memberikan manfaat bagi ibu-ibu Desa Malinau Hilir.” (Hasil 

wawancara, 22 Maret 2016) 

 
Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa hambatan dan kendala juga 

pernah dialami oleh seluruh anggota PKK seperti kesulitan mencari bahan baku 

dan sulitnya untuk mengumpulkan anggota PKK. Meski demikian mereka terus 

berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan produksi tersebut dengan semangat 

dan kerja keras. Dalam menyelenggarakan kegiatan ini, selain mengalami 

hambatan dan kendala ada juga faktor pendukung dala penyelenggaraan 

kegiatan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suparno sebagai  

Kepala Desa Malinau Hilir, bahwa: 

 

“Saya sebagai Kepala Desa tentunya saya tidak tinggal diam dengan 

melihat kegiatan yang dijalankan oleh ibu-ibu PKK Desa Malinau Hilir, 

selama kegiatan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK sifatnya 

membangun saya akan terus mendukung kegiatan mereka, saya selalu 

memberikan motivator kepada ibu-ibu saya terus mendorong mereka 

untuk terus membuat inovasi-inovasi yang baru seperti membuat kripik 

dari sayur-sayuran, kripik dari ikan lele saya pernah pengadakan 

pelatihan pengemasan produk kepada ibu-ibu,dengan melakukan 

pelatihan seperti itu, ibu-ibu antusias mengikuti kegiatan pelatihan 

pengemasan produk tersebut, begitu juga dengan membatik saya 

mengundang orang yang ahli dalam membatik dari pulau jawa untuk 

melatih ibu di Desa Malinau Hilir membatik, kegiatan ini diikuti oleh 

seluruh ibu-ibu masyarakat Desa Malinau Hilir. Saya berusaha 

memberikan yang terbaik untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK 

Desa Malinau Hilir agar hasilnya dapat bermanfaat untuk masyarakat 

Desa dan khususnya masyarakat Kabupaten Malinau”. (Hasil 

Wawancara 21 Maret 2016) 

 
Dari hasil wawancara diatas bahwa dalam PKK melakukan produksi 

pangan dan sandang tidak terlepas dari faktor penghambat dan faktor 

pendukung dalam melaksanakan kegiatan ini, hal ini menjadi acuan bagi PKK 

Desa Malinau Hilir untuk berusaha membuat produk yang bagus untuk 

masyarakat desa terutama untuk masyarakat Kabupaten Malinau.  

Adapun produk yang sudah diproduksi dan siap dipasarkan dipasaran oleh PKK 

Desa Malinau Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 2.1 

Jenis Produk, Biaya Produksi, Hasil dan Volume Produksi 

 

No Nama Produk Biaya Produksi Volume 

Produksi 

Harga Satuan 

Kripik 

01. Kripik Pisang Rp. 857.000,- 50 Bks @ Rp. 25.000,- 

02. Kripik Singkong Rp. 807.000,- 40 Bks @ Rp. 25.000,- 

03. Kripik Ubi Ungu Rp. 800.000,- 40 Bks @ Rp. 35.000,- 

04. Kripik Tempe Rp. 772.000,- 40 Bks @ Rp. 25.000,- 

05. Kripik Sukun Rp. 642.000,- 35 Bks @ Rp. 30.000,- 

06. Kripik Jagung Rp. 855.000,- 40 Bks @ Rp. 30.000,- 

07. Kripik Ikan Lele Rp. 655.000,- 30 Bks @ Rp. 35.000,- 

 Sumber Data : Sekretaris PKK Desa Malinau hilir 

 

c. Aspek pemasaran pada program ekonomi 
Pemasaran merupakan hal yang sangat penting karena, sia-sia saja bila 

hasil produk yang dibuat ternyata tidak dapat dipasarkan dengan baik. Untuk 

itu kelompok UP2K-PKK berusaha memasarkan produknya, walaupun pada 

awalnya sangatlah susah, karena belum tahunya masyarat akan produk-produk 

buatan kelompok UP2K-PKK. Dengan adanya sosialisasi dan acara-acara dari 

kabupaten misalnya Irau, mereka perkenalkan produk-produk hasil olahan 

kelompok UP2K-PKK Desa Malinau Hilir. Selain di perkenalkan pada acara-

acara besar mereka juga memperkenalkan produk mereka di sosial media 

(Sosmed) seperti facebook dan dll. 
 Dalam kegiatan pemasaran ini, penulis menganalisis hasil wawancara 

yang berkaitan dengan pemasaran tentang bagaimana saja PKK melakukan 

pemasaran. Diungkapkan oleh Ibu Ina Rina sebagai anggota PKK yang 

membidangi pembuatan makanan ringan dan kerajinan dari plastik, bahwa: 

“Kami sebagai pengurus bersama-sama dengan ibu-ibu PKK lainya, cara 

kami melakukan pemasaran yaitu dengan mempromosikan produk kami 

disetiap acara besar, di sosial media dan juga di toko-toko yang ada di 

Kabupaten Malinau, kami juga melakukan pemasaran di kantin-kantin 

seperti dikantin Rumah Sakit dan sekolah. Dengan cara seperti ini kami 

yakin produk kami bisa dikenal oleh masyarakat Malinau. Yang melakukan 

pemasaran ini yaitu kami sendiri dari ibu-ibu PKK Desa Malinau Hilir 

jadwal kami sebulan dua kali melakukan pemasaran disetiap toko, Kami 

sendiri dari PKK Desa Malinau ingin memasarkan lebih jauh produk buatan 

kami sendiri ke luar daerah namun belum bisa karena kami harus sesuaikan 

lagi harga pasar luar dengan produk kami, karena harga produk kami 

mengikuti harga pasar”. (Hasil wawancara, 21 Maret 2016)  
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Dari hasil wawancara diatas penulis mengambil kesimpulan dari faktor 

penghambat yang dialami PKK bahwa masih ada masyarakat yang komplen 

dengan produk mereka mulai dari cara pengemasan, belum adanya tanda label 

halal dan nomor RRT. Selain faktor penghambat yang sudah penulis uraikan 

diatas ada juga faktor pendukung. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu 

Fatmawati Nurul Anita sebagai bendahara PKK Desa Malinau Hilir, bahwa: 

 

“Kami melakukan pemasaran disetiap toko-toko kecil dan dikantin-kanti 

khususnya dikantin PEMDA,kami juga melakukan pemasaran di kantin 

rumah sakit dan di sosial media, kami membuat situs khusus penjualan 

produk UP2K-PKK yaitu www.UP2K-PKKdesamalinauhilir.com banyak 

cara yang kami lakukan untuk memasarkan produk kami, yang membuat 

kami semangat mengerjakan produk ini yaitu banyak pegawai yang 

dikantor-kantor PEMDA memesan produk kami apabila ada kegiatan atau 

acara di kantor PEMDA dan juga setiap ada kunjungan dari TP PKK 

Provinsi UP2K-PKK Desa Malinau Hilir ditunjuk sebagai tempat kunjungan 

yang responsip terhadap pembinaan UP2K dengan adanya kunjungan seperti 

ini kami makin semangat melaksanakan kegiatan UP2K-PKK ini dengan 

terus menciptakan inovasi-inovasi yang baru”. (Hasil 21 Maret 2016) 

 

Dari Hasil yang penulis uraikan diatas bahwa bukan hanya faktor 

penghambat saja yang dialami oleh PKK Desa Malinau Hilir tetapi ada juga 

faktor-faktor yang mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh UP2K-PKK 

Desa Malinau Hilir, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Fatmawati Elmiyanti 

Sebagai ketua PKK Desa Malinau Hilir, bahwa: 

 

“Kami melakukan  pemasaran ditoko-toko, sosial media dan di kantin 

PEMDA. Kami melakukan pemasaran satu bulan dua kali, cara kami 

melakukan pemasaran itu dengan menitip produk kami ke toko-toko yang 

sudah kami tentukan, yang melakukan pemasaran tersebut yaitu dari kami 

sendiri PKK Desa Malinau Hilir. Yang menjadi kendala kami pada saat 

kami melakukan pemasaran ditoko yaitu kurangnya keamanan, banyaknya 

saingan produk dipasar, karena bukan hanya kami saja yang melakukan 

pemasaran. Tetapi, seluruh PKK Kabupaten Malinau juga melakukan 

pemasaran dari hasil UP2K-PKK mereka, sehingga tidak sedikit produk 

kami banyak yang tidak terjual dipasaran. Tetapi kami terus berupaya untuk 

terus berinovasi supaya produk kami bisa terjual dipasaran, yang selalu 

mendukung kegiatan kami dan memberikan motivasi kepada kami yaitu 

dari Kepala Desa Malinau Hilir, beliau selalu memberikan dukungan 

kepada kami, beliau juga pernah mengundang orang luar daerah yaitu dari 

kota samarinda untuk melatih kami cara mengemas kemasan produk yang 

baik dan rapi. Dengan pelatihan ini kami makin bersemangat untuk 

membuat produk-produk baru, disamping itu, setiap orang yang datang ke 

http://www.up2k-pkkdesamalinauhilir.com/
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Malinau, khususnya ke desa Malinau Hilir ini, ada yang bisa dijadikan 

oleh-oleh bagi setiap tamunya.”. (Hasil wawancara 21 Maret 2016). 

Dari hasil wawancara yang sudah penulis uraikan diatas  bahwa dalam 

PKK melakukan pemasaran diberbagai toko ada begitu banyak masalah yang 

dihadapi namun itu tidak mempengaruhi kerja keras mereka,karena banyaknya 

pihak yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada mereka supaya 

mereka terus berusaha membuat inovasi-inovasi baru agar produk mereka bisa 

dikenal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau  

                                          Tabel 2.2 

Proses dan Hasil Pemasaran Produk UP2K-PKK Desa Malinau Hilir 

Tahun 2014 

No Jenis Produk Tempat Pemasaran Omset/Bulan 

Mei-Juni 

01. Kripik Pisang Toko, Minimarket, Pasar dan 

Kantin Pemda. 

Rp. 250.000,- 

02. Kripik Singkong Toko, Minimarket, Pasar dan 

Kantin Pemda. 

Rp. 500.000,- 

03. Kripik Ubi ungu Toko,Minimarket, Pasar dan 

Kantin Pemda 

Rp. 1.225.000,- 

04. Kripik Tempe Toko, Minimarket, Pasar dan 

Kanti Pemda. 

Rp. 375.000,- 

05. Kripik Sukun Toko, Minimarket, Pasar dan 

Kantin Pemda. 

Rp. 900.000,- 

06. Kripik Jagung Toko, Minimarket Pasar dan 

Kantin Pemda. 

Rp. 900.000,- 

07. Kripik Ikan Lele Toko, Minimarket, Pasar dan 

Kantin Pemda. 

Rp. 350.000,- 

  Total Pendapatan Rp. 3.600.000,- 

Sumber Data : Sekretaris Desa Malinau Hilir  

 Tabel diatas menunjukkan bahwa, dari hasil pemasaran produk UP2K-

PKK Desa Malinau Hilir pendapatan tidak sepenuhnya sesuai dengan target 

yang diharapkan, kerugian bisa saja terjadi apabila kripik yang diminati oleh 

masyarakat habis atau sedang tidak musim, berdasarkan tabel bahwa kripik 

yang diminati masyarakat yaitu kripik jagung, kripik sukun dan kripik ubi 

ungu. Apabila ketiga kripik ini tidak musim, maka pengeluaran akan lebih 

besar dari pendapatan (OMSET). 

 

d. Aspek Manajemen pada Program Ekonomi 

Manajemen pengelolaan dalam program UP2K-PKK ini yaitu 

dibentuknya kelompok supaya mereka dapat mengelolah produk sesuai dengan 

keahlian masing-masing , setelah dibentuknya kelompok mereka akan 

membicarakan tentang dana, dana yang didapatkan dari APBDES maupun dana 
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disprindakop. Setelah mereka mendapatkan modal, mereka rapat bersama 

mengenai produk apa yang harus diproduksi, dan yang bertanggung jawab atas 

kegiatan ini yaitu Ketua PKK dan anggota PKK Desa Malinau Hilir.  

Dalam hal ini penulis sudah menganalisis hasil wawancara dari 

berbagai pihak tentang bagaimana PKK Desa Malinau Hilir mengelola 

manajemen keuangan, produksi dan pemasaran. Seperti yang diungkapkan oleh 

Ibu Fatmawati Elmiyati sebagai ketua PKK Desa Malinau Hilir , bahwa: 

 

“ Sebelum kami membuat produk, terlebih dahulu saya diskusikan 

terlebih dahulu dengan anggota PKK yang lainnya, didalam diskusi 

yang kami bicarakan bahwa kami akan membuat produk atau 

membuat kripik, setelah semuanya sepakat kami akan membagi 

kelompok yang masing-masing memiliki keahlian sesuai dengan 

bidangnya. Namun, kami juga tidak lupa berbicara dengan kepala 

Desa mengenai kegiatan pemberdayaan ini karena dana yang kami 

gunakan untuk membuat kripik adalah dana APBDES Desa Malinau 

Hilir, yang bertanggung jawab untuk kegiatan ini saya sendiri 

sebagai ketua PKK, begitu juga dengan pemasaran yang 

bertanggung jawab penuh dengan pemasaran yaitu saya dan anggota 

PKK yang lain.” (Hasil Wawancara 21 Maret 2016) 

 
Dalam manajemen PKK penulis menganalis hasil wawancara yang 

berkaitan dengan manajemen tentang bagaimana saja PKK mengelolah 

manajemen dari modal, produksi dan pemasaran. Seperti yang diungkapkan 

oleh Ibu Rumiah sebagai sekretaris PKK Desa Malinau Hilir : 

 

“Kami melakukan produksi secara berkelompok, misalnya 

kelompok pokja 1 mereka produksi kripik pisang, kelompok pokja 2 

produksi kripik ubi, begitu terus selanjutnya. Dana yang kami 

gunakan untuk produksi ini adalah dana dari APBDES, yang 

bertanggung jawab untuk dana, ibu ketua PKK dan bendahara, 

begitu juga dengan produksi dan pemasaran ketua yang lebih 

bertanggung jawab tetapi dibantu oleh anggota-anggota PKK lainya. 

Kami melakukan pemasaran masih dilingkungan Kabupaten 

Malinau, untuk setiap kegiatan kami berusaha memberikan yang 

terbaik untuk masyarakat Kabupaten Malinau”. (Hasil Wawancara, 

21 Maret 2016) 
Dari hasil wawancara penulis, penulis mengambil kesimpulan bahwa 

dalam menajemen PKK sudah baik serta ketua dan anggota PKK sudah 

bertanggung jawab yang dilaksanakan. Namun, masalah yang dihadapi dalam 

manajeman yaitu kurangnya tingkat ketrampilan yang dimiliki oleh ibu-ibu 

PKK. 
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Kesimpulan  
Pada bagian ini, penulis akan memaparkan dan menjelaskan kesimpulan 

berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dibuat oleh peneliti. Baik Secara 

observasi, wawancara dan dokumentasi melalui dokumen-dokumen yang 

memperkuat penulis dalam proses penyimpulan ini. Adapun kesimpulan dari 

hasil penelitian ini adalah : 

1. Pemberdayaan PKK di Bidang Ekonomi di Desa Malinau Hilir 

Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, dengan program 

(UP2K) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga dikatakan belum 

stabil karena proses produksi dan pemasaran belum berjalan dengan 

baik,  PKK Desa Malinau Hilir belum memiliki keterampilan terutama 

dalam proses pemasaran, produk yang diproduksi oleh PKK Desa 

Malinau Hilir belum memiliki label halal dan kerapian produk. Faktor 

penghambat dalam pemberdayaan ekonomi PKK Desa Malinau Hilir 

membuat produk mereka tidak terjual semua dipasaran. Faktor 

penghambat lainnya yaitu, alat yang dipergunakan untuk produksi 

aneka kripik dan kue masih kurang, banyak alat-alat yang kurang 

sehingga menghabat proses produksi.  

2. Dalam Pemberdayaan Ekonomi PKK di Desa Malinau Hilir. Tentunya 

tidak hanya faktor penghambat yang dialami oleh PKK Desa Malinau 

Hilir, tetapi ada juga faktor pendukung. Faktor pendukung yang dialami  

PKK adanya semangat dan dorongan dari pihak-pihak yang mendukung 

kegiatan mereka, yaitu Ibu Camat Malinau Kota, ketua PKK 

Kecamatan, Kepala Desa Malinau Hilir dan seluruh masyarakat Desa 

Malinau Hilir. Dukungan yang diberikan oleh Kepala Desa dengan 

mengadakan pelatihan-pelatihan khusus yang membidangi 

pemberdayaan ekonomi, masyarakat Desa Malinau Hilir juga 

membantu dengan menyumbang beberapa hasil perkebunan mereka 

kepada PKK Desa Malinau Hilir untuk diproduksi menjadi kripik.  

PKK Desa Malinau Hilir, menjadi tempat kunjungan TP PKK karena 

memiliki hasil tanaman kelurga yang baik (TOGA). Dan menghasilkan 

produk-produk aneka makanan ringan dengan berbagai varian rasa serta 

memproduksi batik paling banyak, PKK Desa Malinau Hilir selalu 

mendapatkan aspirasi dari ketua PKK Kabupaten dan Provinsi.  
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