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Visi pembangunan nasional mewujudkan negara yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berdasarkan azas gotong royong. Salah satu misi yang harus
dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut menciptakan manusia Indonesia yang
berkualitas, maju dan sejahtera. Untuk mendukung visi dan misi yang berkaitan
dengan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, pemerintah menyusun
beberapa prioritas pembangunan, diantaranya peningkatan kualitas hidup manusia
Indonesia; peningkatan produktifitas di pasar international; dan kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Strategi yang
dilakukan oleh pemerintah, menyusun kebijakan yang terintegrasi (pro-poor, pro-job,
dan pro-growth) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu; perlindungan
sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan
program pro rakyat.
Data yang diperoleh dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K) bahwa rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P)
mempunyain persentasi yang lebih rendah untuk keluar dari kemiskinan
dibandingkan dengan rumah tangga miskin yang di kepalai oleh seorang laki-laki
(RTM-L).
Sebagaimana yang dikemukakan hasil survey, bahwa perempuan memberikan 66%
dari jam kerjanya, akan tetapi hanya mendapatkan 10% dari upahnya. Perempuan
bertanggungjawab terhadap 50% produksi pangan dunia, akan tetapi hanya
menguasai 1% dari barang-barang material yang ada. Perempuan menikmati lebih
sedikit dari pada laki-laki sebagai hasil kontribusinya pada produksi nasional: ratarata upah per jamnya lebih rendah daripada laki-laki, perempuan terbatas pada
buruh kasar dengan bayaran rendah, akses kepada sumber-sumber produksi lebih
kecil dari pada pria (World Bank Survey on Women in Development,
Tjokrowinoto,1996:60). Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk mendorong
pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi, salah satunya peningkatan
ekonomi domesitk dalam bentuk industri rumahan (home industry).
Di Provinsi Papua angka kemiskinan masih tinggi, karena Papua merupakan wilayah
dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia yakni sebanyak 898.210 jiwa
atau sebesar 28,40 persen (BPS, 2016), dan dapat perkirakan bahwa nilai tersebut
adalah lebih didominasi oleh perempuan. Sehingga membutuhkan kebijakan yang
menunjukkan keberpihakan kepada pelaku usaha perempuan khususnya pada skala
industri rumahan, mikro dan usaha kecil.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Melakukan pemetaan Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Keerom dan Mimika tentang industri rumahan untuk
peningkatan pendapatan keluarga terkait upaya penanggulangan kemiskinan; 2)
Menganalisis peran dunia usaha dan organisasi masyarakat dalam memperluas
lapangan pekerjaan melalui aktivitas industri rumahan; 3)
Menghasilkan
rekomendasi terkait jenis kebijakan yang baru dan merevisi jenis kebijakan yang
lama melalui partisipatif dunia usaha dan organisasi masyarakat yang berkaitan
dengan pemberdayaan perempuan untuk industry rumahan.
Kemudian Output
yang diharapkan adalah 1) Peta kebijakan Provinsi dan
Kabupaten Keerom dan Kabupaten Mimika tentang industri rumahan untuk

peningkatan pendapatan keluarga terkait dengan upaya penanggulangan
kemiskinan; 2) Peta peran dunia usaha dan organisasi masyarakat dalam
memperluas lapangan pekerjaan melalui aktivitas industri rumahan; 3) Rumusan
model pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kinerja industri rumah tangga
dalam penanggulangan kemiskinan.
Metode yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah descriptive qualitative, study
kasus dan Participation Action Research (PAR). Penelitian descriptive qualitative
dilakukan untuk memetakan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha,
juga melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya
penanggulangan kemiskinan. Sedangkan Participation Action Research (PAR)
dilakukan karena peran dan partisipasi aktif dari pelaku usaha dan pemangku
kebijakan sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan penelitian ini. Langkahlangkah yang dilakukan adalah survei lapangan, kuesioner, in-depth interview, dan
FGD. Setelah mendapatkan maka dilakukan analisa deskriptive, baik secara
kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan
responden tentang kebijakan Pemerintah terkait pemberdayaan dan pengembangan
industri rumahan masih sangat rendah, karena hanya 25 persen yang mengetahui
adanya kebijakan pemerintah yang mengatur pelaksanaan industri rumahan di
wilayah Kabupaten Mimika. Sedangkan di Kabupaten Keerom, terdapat kebijakan
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati No 2 Tahun 2010, yang dikenal dengan
Bantuan Keuangan Kepala Kampung (BK3) yang bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Keerom, khususnya masyarakat asli
Papua, dengan mengalokasikan bantuan Dana sebesar Rp 1 milyar per kampong.
Selain itu, Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan Kabupaten Keerom
memberikan 2 ekor Sapi (Betina dan Jantan) untuk satu kelompok yang terdiri dari
10 KK, Mekanismenya yaitu, anak sapi akan dibagi untuk setiap KK secara
bergiliran. Demikan pula Program ini dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman
Pangan Kabupaten Keerom. Yakni memberikan bantuan bibit Sayuran kepada
kelompok Tani yang berjumlah 40 orang per kelompok setiap tahunnya.Peran dunia
usaha dalam membina industri rumahan di Kabupaten Mimika telah dilakukan oleh
operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui Divisi Usaha kecil menengah, yang
bertugas untuk melatih pelaku usaha yang berasal dari 7 suku di wilayah operasi PT
Freeport Indonesia (PTFI), dengan sumber pendanaan berasal dari dana CSR
(Corporate Social Responcibility) PTFI. Disamping kegiatan pelatihan, divisi ini juga
melakukan pendampingan serta pemberian modal usaha dalam bentuk barang
(tidak dalam bentuk fresh money). Disamping PTFI, pihak ketiga lainnya yang
terlibat secara langsung dalam menunjang pengembangan program-program
pengentasan kemiskinan, yakni lembaga perbankan seperti misalnya Bank Papua.
Program yang dilakukan adalah pemberian bantuan modal dan peralatan kepada
pelaku usaha orang/perempuan asli Papua.
Selain itu, Bank Papua juga
memberikan pelatihan dalam rangka melakukan capaciry building khususnya terkait
dengan manajemen keuangan dan pemasaran. Sebahagian besar dana fasilitas
pendukung disediakan oleh masyarakat (79 persen), LSM (13 persen), perusahaan
melalui dana CSR hanya sebesar 4 persen dan pemerintah (4 persen). Kemudian
sumber dana untuk membiayai proses produksi dibiayai oleh masyarakat sebagai

pelaku usaha sebanyak 88 persen, dibiayai oleh Pemerintah sebanyak 8 persen dan
dibiayai oleh Lembaga Donor sebanyak 4 persen.
Sedangkan di Kabupaten Keerom, penyediaan dana untuk pengadaan fasilitas
pendukung, lazimnya bersumber dari Pemerintah Daerah, namun dalam penelitian
ini, terlihat bahwa 79 persen responden menyatakan sumber pendanaan berasal
dari partisipasi masyarakat, sedangkan responden yang menerima dana dari
Pemerintah Daerah dan CSR perusahaan hanya berkisar 4 persen serta LSM
berkisar 13 persen.
Peran sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat tidak terlihat. Sekalipun ada
perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Keerom, seperti misalnya
PT Sinar Mas, yang bergerak di bidang produksi Kelapa Sawit, namun terlihat belum
dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan ekonomi masyarakat khususnya
kaum perempuan di Kabupaten Keerom.
Terkait dengan perekrutan tenaga kerja usaha kelompok, hasil wawancara
di kabupaten menyatakan bahwa untuk merekrut tenaga kerja, diutamakan bagi
orang yang mau bekerja, serius dan tekun dalam bekerja, baik yang memiliki
hubungan kekerabatan maupun yang tidak ada hubungan kekerabatan. Yang
diutamakan dalam sistem perekrutan seperti ini adalah kinerja, komitmen dan
motivasi kerja yang akan memberikan keuntungan bagi jalannya usaha serta
peningkatan kesejahteraan anggota kelompok usaha. Sedangkan untuk wilayah
Keerom, sebagian besar responden menyatakan sangta setuju jika merekrut tenaga
kerja dari kalangan anggota keluarga. Partisipasi masyarakat untuk membiayai
proses produksi dan juga membiayai kegiatan ekonomi baik individu maupun usaha
kelompok, patut diberikan apresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
ketergantungan pelaku usaha kepada pemerintah semakin kecil, serta tingkat
kemandirian dunia usaha semakin tinggi. Sebagian besar (79 persen) responden
menerima pendapatan kurang dari Rp 500.000,-.Atau pendapatan per bulan adalah
sebesar Rp 2.000.000,-. Kemudian pelaku usaha yang menerima pendapatan antara
Rp 500.000,- s/d Rp 1.000.000,- (per bulan Rp 2.000.000 s/d Rp 4.000.000,-) hanya
18 persen responden. Sedangkan yang menerima pendapatan antara Rp 1.000.000
s/d Rp 1.500.000,- (Rp 4.000.000,- s/d Rp 6.000.000,-) sangat kecil yakni sebanyak
8 persen responden, Sedangkan Tingkat pendapatan pelaku usaha kelompok di
Kab. Keerom rata-rata per bulan sangat bervariasi, pelaku usaha penerima
pendapatan lebih kecil dari Rp 2.000.000,- adalah sebanyak 10 persen. Sedamgkan
yang menerima pendapatan sebesar antara Rp 2.000.000,- dan Rp 4.000.000,- dan
antara Rp 4.000.000 s/d Rp 6.000.000,- masing-masing sebanyak 30 persen.
Bertolak dari hasil wawancara dan pengamatan langsung, usaha yang dijalankan
oleh para pelaku usaha industri rumahan baik yang ada di Kabupaten Mimika
maupun Kabupaten Keerom antara lain: 1) Kurangnya Pengalaman Mengikuti
Pelatihan Keterampilan Produksi Barang; 2) Rendahnya Pengetahuan Tentang
Manajemen Usaha.
Sesuai dengan perilaku usaha masing-masing pelaku usaha baik di Kabupaten
Mimika maupun Keerom, maka secara empiris, Provinsi Papua bahkan seluruh
tanah Papua masih sangat lekat dengan issue sosial budaya, oleh karena itu hampir
seluruh kegiatan pembangunan cenderung difokuskan pada pembangunan yang

berorientasi pada local wisdom (kearifan lokal) dan disandingkan dengan kekayaan
sumber daya alam serta high-tech development. Sehingga terlihat adanya sinergitas
yang saling membangun dan menopang menuju terciptanya keunggulan yang
bersumber dari pemilikan potensi masyarakat dan kemampuan daerah.
Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi yang
berbasis kekayaan sumber daya alam, seperti Resource-based Theory dimana
perlu melakukan perpaduan antara kekayaan dan kualitas sumber daya alam,
sumber daya manusia dan teknologi sehingga dapat terwujud Sustainable
Competitive Advantage. Salah satu strategi yang dapat dilakukan di tanah Papua
untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan kemandirian Ekonomi Masyarakat
Lokal secara berkelanjutan dengan mengandalkan pada potensi sumber daya alam
dengan capabilities dalam bidang teknologi dan juga pengetahuan yang rendah
adalah: Pola Pendampingan.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 1) Pemerintah Kabupaten Mimika belum
memiliki kebijakan khusus terkait kegiatan industri rumahan, karena adanya PTFI
yang telah menyisihkan dana 1 persen dari yang diperuntukkan bagi masyarakat 2
suku asli Mimika (Amugme dan Kamoro) dan 5 suku Papua lainnya, yang tanah
ulayatnya digunakan oleh PTFI. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Keerom telah
membuat beberapa kebijakan pengentasan kemiskinan namun tidak spesifik terkait
industri rumahan untuk peningkatan pendapatan keluarga. 2) Peran dunia usaha
dan organisasi masyarakat dalam memperluas lapangan pekerjaan melalui aktivitas
industri rumahan masih sangat minim dirasakan oleh para pelaku usaha, khususnya
di Kabupaten Keerom. 3) Model pemberdayaan perempuan melalui peningkatan
kinerja industri rumah tangga dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Mimika dan Kabupaten Keerom adalah salah satu strategi yang dapat dilakukan
di tanah Papua untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan kemandirian Ekonomi
Masyarakat Lokal secara berkelanjutan yang berbasis pada potensi sumber daya
alam adalah: Pola Pendampingan yakni meningkatkan pengetahuan, skill dan
kemampuan dalam bidang kewirausahaan berbasis kearifan lokal.
Berdasarkan hasil kajian maka rekomendasi yang diberikan sebagai berikut:
1) Penetapan Peraturan Daerah sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Mimika dan Kabupaten Keerom dalam upaya penanggulangan
kemiskinan untuk memberdayakan kaum perempuan serta mengembangkan potensi
lokal. 2) Melakukan pola pendampingan kepada para pelaku usaha industri rumahan
dengan teknik Learning by doing untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan, skill
dan kemampuan dalam wirausaha terkait Manajemen Usaha, Manajemen
Keuangan, Manajemen Pemasaran; 3) Melibatkan Sektor swasta, Lembaga
Masyarakat
dan Lembaga Adat untuk mendorong sektor industri rumahan
di Kabupaten Keerom dan Mimika; 4) Membangun kerjasama BPPPA dan KB
dengan Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Mimika dan Kabupaten Keerom dalam bentuk koperasi untuk
menghimpun dan memasarkan produk industri rumahan (kerajinan dan pangan)
dengan harga yang layak.

KATA PENGANTAR

Dari sisi ekonomi, Kabupaten Mimika merupakan salah satu wilayah dengan
pendapatan per kapita tertinggi, sedangkan Kabupaten Keerom merupakan daerah
penerima pendapatan yang relative rendah, Namun secara keseluruhan, Papua
merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. oleh karena itu
peneliti tertatik untuk melakukan kajian tentang kebijakan Pemerintah Daerah
Tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kegiatan Industri Rumahan
di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Keerom. Output yang diharapkan dari
penelitian ini adalah pertama, Peta kebijakan Provinsi dan Kabupaten Keerom dan
Kabupaten Mimika tentang industri rumahan untuk peningkatan pendapatan
keluarga terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan; kedua, Peta peran
dunia usaha dan organisasi masyarakat dalam memperluas lapangan pekerjaan
melalui aktivitas industri rumahan; Ketiga, Tersedianya Rumusan model
pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kinerja industri rumah tangga dalam
penanggulangan kemiskinan.
Penelitian ini dilaksanakan atas kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak RI dengan Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) Universitas
Cenderawasih, dalam kurun waktu 3 bulan (75 hari kerja).
Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang telah memberikan kepercayaan dan
sekaligus telah memfasilitasi PSW/G Uncen untuk melaksanakan kegiatan penelitian
ini. Harapan kami semoga hasil kajian ini dapat membuka wawasan kami sebagai
peneliti dan tentunya diharapkan juga dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam
menyusun kebijakan ataupun program yang bermanfaat bagi pembangunan
pemberdayaan perempuan secara umum dan peningkatan kualitas hidup
perempuan di tanah Papua, khususnya dalam bidang Industri Rumahan.

Jayapura, 4 Desember 2016
Tim Peneliti
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun
2015-2019 dikatakan bahwa visi pembangunan nasional mewujudkan negara
yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan azas gotong
royong. Salah satu misi yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut
adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi maju dan
sejahtera. Untuk mendukung visi dan misi yang berkaitan dengan
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, pemerintah menyusun
beberapa prioritas pembangunan, diantaranya peningkatan kualitas hidup
manusia Indonesia; peningkatan produktifitas di pasar international; dan
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi
domestik.
Adapun strategi yang dilakukan pemerintah dalam bidang ekonomi adalah
penurunan angka kemiskinan. Sebagai contoh, selama kurun waktu lima
tahun (2009 – 2014), terjadi penurunan persentasi penduduk miskin dari
14,15 % menjadi 10, 96 %. Ini membuktikan bahwa strategi yang dilakukan
oleh pemerintah telah tepat sasaran, karena pemerintah menyusun kebijakankebijakan yang terintegrasi (pro-poor, pro-job, dan pro-growth) guna
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasinya kebijakan
tersebut dikelompokkan dalam empat program yaitu; perlindungan sosial,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha mikro dan kecil dan
program pro rakyat, dengan harapan bahwa dalam lima tahun mendatang
akan terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 7-8 % (RPJMN 20152019).
Namun upaya penurunan angka kemiskinan ini masih terkait dengan masalah
gender, dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bahwa rumah tangga
miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) mempunyai persentasi yang
lebih rendah untuk keluar dari kemiskinan dibandingkan dengan rumah
tangga miskin yang di kepalai oleh seorang laki-laki (RTM-L), hal ini terlihat
pada hasil penelitian selama tahun 2006 sampai dengan 2012, terjadi

penurunan sebesar 1.09 % untuk RTM-L, sedangkan terjadi peningkatan
angka kemiskinan untuk jumlah persentasi yang sama untuk RTM-P. Kondisi
ini akan bertambah buruk apabila di dalam RTM-P terdapat anggota keluarga
yang mengalami disabilitas atau pun kepala keluarganya mengalami
disabilitas.
Secara umum, adanya dikotomi maskulin-feminin dan peran publik-domestik
diantara

manusia

sebagai

akibat

dari

determinisme

biologis,

telah

mengakibatkan proses marginalisasi kaum perempuan. Marginalisasi peran
perempuan tersebut bukan saja merugikan kaum perempuan itu sendiri,
melainkan juga pada proses dan keberhasilan pembangunan secara
universal. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam hasil survey, bahwa
perempuan memberikan 66% dari jam kerjanya, akan tetapi hanya
mendapatkan 10% dari upahnya. Perempuan bertanggungjawab terhadap
50% produksi pangan dunia, akan tetapi hanya menguasai 1% dari barangbarang material yang ada. Perempuan menikmati lebih sedikit dari pada lakilaki sebagai hasil kontribusinya pada produksi nasional: rata-rata upah per
jamnya lebih rendah daripada laki-laki, perempuan terbatas pada buruh kasar
dengan bayaran rendah, akses kepada sumber-sumber produksi lebih kecil
dari

pada

pria

(World

Bank

Survey

on

Women

in

Development,

Tjokrowinoto,1996:60). Untuk itu perlu dilakukan upaya – upaya untuk
mendorong pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi, salah
satunya peningkatan ekonomi domesitk dalam bentuk industri rumahan
(home industry). Upaya pengembangan usaha rumahan yang dilakukan
perempuan menjadi penting, karena perempuan berhadapan dengan
berbagai kendala yang berkaitan dengan istilah “tripple burden of women”
(fungsi reproduksi, produksi, sekaligus fungsi sosial di masyarakat pada saat
yang

bersamaan).

menyebabkan

Dalam

kesempatan

menjalankan
perempuan

fungsi-fungsi

untuk

inilah

memanfaatkan

yang

peluang

ekonomi yang ada menjadi sangat terbatas sebab sebagian besar perempuan
masih berkiprah di sektor informal atau pekerjaan yang tidak memerlukan
kualitas, pengetahuan dan keterampilan secara spesifik. Oleh karena itu hasil
pekerjaannya tidak dapat memberikan jaminan perlindungan secara hukum
dan jaminan kesejahteraan yang layak diterima oleh kaum perempuan,

sehingga kondisi kerja yang dialaminya sangat memprihatinkan, dan
berdampak kepada tingkat pendapatan yang rendah.
Di Provinsi Papua angka kemiskinan masih tinggi, karena Papua merupakan
wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia yakni
sebanyak 898.210 jiwa atau sebesar 28,40 persen (BPS, 2016). dan
diperkirakan bahwa nilai tersebut lebih didominasi oleh perempuan.
Sehingga membutuhkan kebijakan yang menunjukkan keberpihakan kepada
pelaku usaha perempuan khususnya pada skala industry rumahan, mikro
dan usaha kecil.
Berdasarkan latar belakang yang telah dielaborasi di atas, maka diperlukan
sebuah penelitian untuk melihat kebijakan-kebijakan yang ada pada
pemerintah daerah Provinsi Papua yang mendukung industri rumahan
disertai dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat terutama
perempuan dalam mengembangkan industry rumahan. Mengingat luas
wilayah dari Provinsi Papua yang terdiri dari 28 kabupaten dan kota maka
perlu dilakukan penelitian secara bertahap. Untuk penelitian saat ini, studi
kasus yang di ambil adalah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Keerom.
1.2. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:
1) Seberapa jauh kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupaten
Keerom dan Kabupaten Mimika tentang industri rumahan sebagai upaya
peningkatan

pendapatan

keluarga

yang

berdampak

pada

penanggulangan kemiskinan?
2) Bagaimana peran dunia usaha dan organisasi masyarakat dalam
memperluas lapangan pekerjaan melalui aktivitas industri rumahan;
3) Bagaimana respon pemerintah Kabupaten Keerom dan Kabupaten
Mimika terkait industri rumahan dengan mekanisme partisipatif dunia
usaha

dan

organisasi

masyarakat

menyangkut

perempuan untuk pengembangan industri rumahan.

1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

pemberdayaan

1) Melakukan pemetaan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Keerom dan
Mimika tentang industri rumahan untuk peningkatan pendapatan keluarga
terkait upaya penanggulangan kemiskinan;
2) Menganalisis peran dunia usaha dan organisasi masyarakat dalam
memperluas lapangan pekerjaan melalui aktivitas industri rumahan;
3) Menghasilkan rekomendasi terkait jenis kebijakan yang baru dan merevisi
jenis kebijakan yang lama melalui partisipasi dunia usaha dan organisasi
masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan untuk
industri rumahan.
1.4. Output Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1) Peta kebijakan Provinsi Papua, Kabupaten Keerom dan Kabupaten
Mimika tentang industri rumahan untuk peningkatan pendapatan keluarga
terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan;
2) Peta peran dunia usaha dan organisasi masyarakat dalam memperluas
lapangan pekerjaan melalui aktivitas industri rumahan;
3) Rumusan model pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kinerja
industri rumah tangga dalam penanggulangan kemiskinan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kemiskinan

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1992:421), kata „kemiskinan‟
mempunyai arti berlainan bagi setiap orang. Bahkan dikemukakan bahwa
kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang tidak mempunyai cukup
pendapatan namun sulit untuk menentukan batas yang tepat antara yang
miskin dan yang kaya.
Dalam Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan 2004, kemiskinan
didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan
dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Definisi kemiskinan ini beranjak dan pendekatan berbasis hak yang
mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan
mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.
Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya

sebatas ketidakmampuan ekonomi,

tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi
seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani
kehidupan secara bermartabat.
Hak-hak dasar terdiri hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai
hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang
diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara
umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan,
pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam
dan Lingkungan hidup, rasa aman dan perlakuan atau ancaman tindak
kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi
perempuan maupun laki-laki . Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri-sendiri tetapi
saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak
dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya, yakni pendapatan dan
kesejahteraan.

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat dan tidak dapat
secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Perbedaan kondisi wilayah dan
sangat

beragamnya

perilaku

masyarakat

menyebabkan

kondisi

dan

permasalahan kemiskinan di Kabupaten keerom menjadi sangat beragam
dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda
antara perempuan dan Iaki-laki. Kondisi dan permasalahan kemiskinan secara
tidak langsung tergambar dan fakta yang diungkapkan menurut persepsi dan
pendapat masyarakat miskin itu sendiri, berdasarkan temuan dan berbagai
kajian, dan indikator sosial dan ekonomi yang dikumpulkan dan kegiatan sensus
dan survai.
Secara spesifik masyarakat miskin merupakan (1) kelompok yang tidak
diikutkan dalam pengambilan keputusan/kebijakan pembangunan/ Perencanaan
Pembangunan, (2) kelompok yang terancam kelaparan, (3) kelompok yang
rentan terhadap penyakit dan kematian dan (4) kelompok yang sulit mendapat
pendidikan yang memadai serta (5) kelompok yang sulit memperoleh akses
pada ekonomi dan hak-hak dasar lainnya.
Oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan harus dilihat sebagai
sesuatu yang bersifat spesifik dan karena itu memerlukan perhatian khusus
yang terencana, sistematis dan menggunakan semua potensi pembangunan
yang tersedia.
Faktor penyebab kemiskinan merupakan faktor-faktor yang saling terkait satu
dengan lainnya. Faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah :
1. Akses Politik Perempuan
Tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal, baik
ditingkat nasional maupun lokal, besar pengaruhnya terhadap kualitas
huidup perempuan. Hal ini terjadi karena kualitas hidup perempuan tidak
dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga-lembaga
politik, apalagi mengingat kebijakan tersebut juga diikuti oleh alokasi
anggaran

untuk

implementasinya.

Dengan

kurangnya

kepekaan

pemerintah terhadap persoalan gender, maka apabila perempuan tidak ikut
serta menentukan kebiajakan yang mengatur kebutuhan yang harus
dipenuhi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraannya, sangat

mungkin kebutuhan perempuan akan ditempatkan pada skala prioritas
yang rendah.

2. Akses Perempuan Terhadap Pekerjaan
Dalam hal akses perempuan terhadap pasar tenaga kerja, ada
kecendrungan bahwa perempuan yang memasuki pasar tenaga kerja jauh
lebih kecil jumlahnya daripada laki-laki. Sementara itu bagai perempuan
yang mencoba memasuki pasar tenaga kerja, ternyata juga memiliki
kemungkinan yang lebih kecil untuk memperoleh pekerjaan dibanding
dengan laki-laki.
Tingginya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal
akses ke pasar tenaga kerja, disebabkan oleh beberapa hal:
- Ketika ingin bekerja diluar rumah, perempuan yang belum menikah
pada umumnya harus mendapatkan izin dari orang tua, dan yang sudah
menikah harus mendapatkan izin dari suami.
-

Perempuan mempunyai beban ganda karena bekerja diluar rumah dan
tetap harus bertanggungjawab melakukan pekerjaan rumah tangga
sampai mengasuh anak.

- Pembagian peran berdasarkan gender yang menyebabkan perempuan
diasosiasikan dengan kegiatan yang berada di lingkup domestik dan lakilaki dengan lingkup publik. Hal ini memperkecil akses perempuan
terhadap pekerjaan yang biasanya diasosiasikan dengan ranah publik
dan berada di sektor formal.

3. Akses Perempuan Terhadap Upah Yang Sama
Selain menghadapi keterbatasan akses terhadap pasar tenaga kerja
dan pekerjaan, perempuan juga menghadapi diskriminasi upah. Angka
perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan dapat dijumpai
dalam

data

Susenas,

Sakernas,

maupun

dari

laporan

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh BAPPENAS, BPS,
maupun UNDP.
Kebijakan pengupahan yang diskriminatif terhadap perempuan, juga
merupakan akibat dari UU perkawinan tahun 1974, yang dalam pasal
1 secara eksplist menyatakan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan

istri adalah ibu rumah tangga. Pernyataan tersebut sangat berdampak
pada kehidupan perempuan, karena UU tersebut dijadikan rujukan bagi
setiap kebijakan publik yang timbul kemudian hari. Contohnya, lai-laki yang
dinyatakan sebagai kepala keluarga mendapatkan tunjangan untuk anak
dan istri dari tempat kerjanya, sedangkan perempuan yang dianggap
sebagai pekerja pencari nafkah tambahan selalu dianggap sebagai pekerja
lajang yang tdak mendapatkan tunjangan keluarga.

4. Akses Perempuan Terhadap Aset Poduktif
Aset produktif berupa tanah, rumah dan aset produktif lainnya
sebagian besar dikuasi oleh laki-laki. Keterbatasan akses perempuan
terhadap sumber produksi atau aset produktif seperti tanah atau rumah
misalnya, juga menentukan ada tidaknya akses perempuan ke modal atau
kredit. Karena aset produktif dikuasai oleh laki-laki. Apabila perempuan
ingin melakukan kegiatan ekonomi berkaitan dengan aset tersebut, harus
mendapat izin dari suaminya terlebih dahulu. Hal ini berkaitan dengan
pengambilan keputusan atau kontrol produksi yang didominasi oleh-lakilaki. Dengan keterbatasan penguasaaan aset produksi, maka perempuan
juga sangat terbatas aksesnya ke kredit (karena tidak memiliki jaminan)
sehingga

ini

berakibat

pada

keterbatasan

perempuan

dalam

mengembangkan usahanya.

5. Akses perempuan terhadap perlindungan hukum
Banyak perempuan (terutama di pedesaan) yang tidak memiliki aset
produksi dan keterampilan untuk bekerja di sektor formal akhirnya harus
mangadu nasib ke sektor informal, antara lain dengan menjadi Tenaga
Kerja Wanita (TKW). TKW adalah salah satu contoh bagaimana
perempuan miskin bekerja di sektor yang bersifat informal, seperti
Pembantu Rumah Tangga (PRT), sulit mendapatkan akses terhadap
perlindungan hukum yang memadai. Justru di era otonomi daerah, bukan
malah TKW mendapatkan perlindungan secara hukum, malah Pemerintah
Daerah (Pemda) berlomba menarik retribusi dari para TKW.

6. Akses Perempuan Terhadap Layanan Kesehatan Reproduksi
Selama lebih dari 30 tahun, Indonesia tidak melakukan upaya nyata untuk
mengatasi terjadinya kematian ibu ketika melahirkan, yang angkanya jauh
diatas negara-negara Asia, bahkan merupakan rekor tertinggai di Asean,
dimana angka

kematian ibu

yang melahirkan

tetap diatas rasio

300/100.000 kelahiran.
Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor yang saling berkaitan,
mulai dari masalah diskriminasi gender yang sangat mengakar pada
budaya, interpretasi agama, juga masalah lemahnya koordinasi antar
sektor pemerintah terkait dalam menanggulangi masalah tersebut.
Disamping terdapat mitos-mitos seputar peran perempuan pada umumnya
dan peran ibu melahirkan pada khususnya, masalah gizi buruk yang
daialami oleh perempuan akibat budaya makan yang mendahulukan lakilaki menjadi kendala besar dalam upaya penurunan angka kematian ibu
ketika melahirkan. Kendala lain berupa keterbatsan dana untuk melahirkan
di rumah sakit, dan di daerah-daerah terpencil juga banyak keterbatasan
tenaga bidan untuk membantu masalah kelahiran.

7. Akses Perempuan Terhadap Layanan Pendidikan
Indonesia termasuk negara yang cukup baik dalam menyediakan akses
terhadap pendidikan dasar. Tingkat partisipasi pendidikan dasar mencapai
lebih dari 97% baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tapi sayangnya
akses terhaap pendidikan ini semakin berkurang untuk tingkat pendidikan
lanjutan.
Menurut data yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan
Nasional,

ada

berbagai

alasan

mengapa

anak

perempuan

tidak

menamatkan sekolahnya atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi. Salah satu alasan tersebut adalah adanya hambatan
kultural, yaitu masih kuatnya budaya kawin muda bagi perempuan yang
tinggal di daerah pedesaan. Anggapan yang berlaku adalah bahwa
setinggi-tingginya perempuan sekolah, akhirnya tidak akan bekerja karena
perempuan harus bertanggungjawab terhadap pekerjaan rumah tangga.
Hal yang paling dominan adalah hambatan ekonomi, yaitu keterbatasan

biaya untuk sekolah sehingga keluarga miskin terpaksa menyekolahkan
anak laki-laki ketimbang anak perempuan.

8. Minimnya

Alokasi

Anggaran

Pemberdayaan

dan

Peningkatan

Kesejahteraan Perempuan
Pada dasarnya, setiap daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk
pemberdayaan perempuan dalam APBD, walau ada yang eksplisit dan ada
yang tidak eksplist. Jumlah APBD yang diperuntukkan bagi pemberdayaan
perempuan di setiap daerah beragam. Pada umumnya alokasi anggaran
tersebut adalah untuk membiayai organisasi PKK.

9. Beban Kerja Perempuan Tinggi
Alokasi atau jam kerja perempuan lebih panjang dibandingkan laki-laki,
tapi secara ekonomi penghasilan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.
Hal ini terjadi karena perempuan bertanggungjawab pada pekerjaan
produktif, reproduktif dan fungsi-fungsi kontrol sosial di komunitas.
Perempuan selalu melakukan ketiga tanggungjawab tersebut secara
bersamaan, sedangkan laki-laki hanya bertanggungjawab pada pekerjaan
produktif saja.
Banyak perempuan yang berpendidikan setara dengan laki-laki, tapi harus
merelakan

kehilangan

kesempatan

bekerja

karena

harus

bertanggungjawab pada pekerjaan domestik.

2.2 Mengukur Kemiskinan
Tiap akhir tahun, berbagai lembaga, baik pemerintah, swasta, maupun
lembaga internasional selalu membuat laporan tentang kemiskinan. Tak jarang,
laporan-laporan

itu

memancing

polemik

yang

menarik

diperhatikan.

Pertanyaannya, kenapa laporan-laporan tentang kemiskinan menimbulkan
perdebatan? ini tidak lepas dari pertanyaan : Siapa yang mengeluarkan?
Metode apa yang digunakan? Siapa yang menggunakan? Dan untuk tujuan
apa laporan itu digunakan?
Biasanya, laporan-laporan itu merupakan bagian dan hasil evaluasi
terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Seat mi, isu

kemiskinan selalu menjadi petunjuk untuk mengetahui apa yang telah dilakukan
pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan dan sejauh mana hasil yang
telah dicapai. Tentu, kalangan yang kritis terhadap pemerintah selalu
menggunakan data tersebut untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengatasi
masalah kemiskinan.
Kriteria garis kemiskinan di satu negara tidak bisa digunakan untuk
menilai kemiskinan di negara lain. Untuk itu, menurut Vivi Alatas, Bank Dunia
menggunakan nilai - yakni US$ 1. Maksud nilai tukar untuk menunjukkan
kemampuan masyarakat di negara tertentu dalam membelanjakan I dollar AS.
Nilai 1 dollar AS untuk masing-masing negara berbeda. Dari penghitungan
yang dilakukan Bank Dunia, ditemukan, bahwa 7,4 persen penduduk Indonesia
mengkonsumsi di bawah PPP 1 dollar AS per hari, dan 49 persen di bawah
2 dollar AS per hari. Jika 1 dollar AS sama dengan 9.000 rupiah dan jumlah
penduduk Indonesia 200 juta, maka 14,8 juta orang Indonesia berbelanja
di bawah 9.000 rupiah, dan 98 juta penduduk Indonesia berbelanja di bawah 18
ribu rupiah.
Hal lain yang perlu diperhatikan dan temuan ini adalah perbedaan besar
antara tingkat kemiskinan US$ 1 dan US$ 2. Menurut Vivi Alatas, perbedaan ini
mencerminkan rentannya kemiskinan di Indonesia. Sebagian besar orang
Indonesia berada di sekitar garis kemiskinan. Ini sangat mengkhawatirkan.
Beberapa kejadian seperti gagal panen dan kehilangan pekerjaan dengan
mudah akan menyebabkan mereka yang berada di atas garis kemiskinan akan
kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Berkaitan dengan model pengukuran menggunakan kriteria garis
kemiskinan mi, dikenal dua kelompok orang miskin, yakni transient poor dan
chronic poor. Transient poor adalah penduduk miskin yang berada di „dekat‟
garis kemiskinan. Maksudnya, kemampuan konsumsinya hanya sedikit
di bawah garis kemiskinan. Sedangkan, chronic poor adalah mereka yang
berpenghasilan jauh di bawah garis kemiskinan, dan tidak memiliki akses yang
cukup terhadap sumber daya ekonomi (Koran Tempo, 25 Januari 2002}.
Transient poor umumnya terjadi jika ada kejadian yang mengguncangkan
ekonomi dan menyebabkan orang tidak mampu memperoleh pendapatan yang

memadai untuk memenuhi kebutuhan minimumnya. Penduduk yang termasuk
transient poor ini termasuk kategori yang memiliki kemampuan bertahan hidup.
Nasib mereka sangat tergantung pada situasi ekonomi. Bila ekonomi membaik,
mereka akan berada diatas garis kemiskinan. Oleh karena itu, kelompok ini
akan berkurang apabila ekonomi mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan
ekonomi akan menciptakan lapangan kerja, yang menjadi sumber pendapatan
bagi penduduk.
Sementara itu, bagi kelompok chronic poor, pertumbuhan ekonomi tidak
terlalu berpengaruh. Mengapa demikian? Karena kemiskinan jenis ini tidak ada
hubungannya dengan kemampuan seseorang, seperti pengetahuan dan
keahlian tertentu. Untuk mengatasi jenis kemiskinan seperti ini, selain
memberikan uang yang langsung dapat mereka gunakan untuk membeli
kebutuhan pokok, perlu juga di upayakan program-program yang bertujuan
meningkatkan kemampuan perorangan seperti keahlian dan pengetahuan. Bila
mereka mempunyai keterampilan dan pengetahuan diharapkan mereka dapat
memperoleh pendapatan sendiri,baik sebagai karyawan maupun berwirausaha.

2.3 Kewirausahaan
2.3.1 Pengertian
Kewirausahaan berasal dari enterpreneurship yang berarti
perilaku dinamis, berani mengambil resiko, reaktif, dan berkembang.
Menurut; menurut Impres No. 4 Tahun 1995 tentang GNMMK yaitu
Gerakan

Nasional

Memasyarakatkan

dan

Membudayakan

Kewirausahaan disebutkan bahwa kewirausahaan adalah sikap,
semangat, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani
usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya kerja, teknologi dan
produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan
pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar.
Kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar
peluang-peluang memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui inovasi,
tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan (Menurut
Robin, 1996).
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa
kewirausahaan adalah suatu proses menciptakan sesuatu dengan
menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal, jasa dan resiko serta
menerima balas jasa, kepuasan, dan kebebasan pribadi.
Wirausaha berasal dari bahasa Perancis yaitu enterprenew
yang berarti orang yang membeli barang dengan harga pasti meskipun
orang itu belum mengetahui berapa harga barang itu akan dijual.
Ada beberapa pengertian wirausaha menurut beberapa pandangan
diantaranya adalah:
a. Menurut pandangan seorang Businessman Wirausaha adalah
ancaman, pesaing baru atau juga bisa seorang partner, pemasok,
konsumen atau seorang yang bisa diajak bekerjasama.
b. Menurut pandangan seorang Ekonom Wirausaha adalah seseorang
atau

sekelompok

orang

yang

mengorganisasi

faktor-faktor

produksi, alam, tenaga, modal, dan skill untuk tujuan produksi.
c. Menurut Pandangan seorang Psikolog Wirausaha adalah seorang
yang memiliki dorongan dari dalam untuk mencapai suatu tujuan,

suka mengadakan eksperimen atau menampilkan kebebasan
dirinya di luar kekuasaan orang lain.
d. Menurut Pandangan seorang Pemodal Wirausaha seseorang yang
menciptakan kesejahtraan buat orang lain yang menemukan caracara untuk menggunakan resources, mengurangi pemborosan, dan
membuka lapangan kerja yang disenangi masyarakat.
e. Menurut Gede Prama, Wirausaha adalah orang-orang yang berani
memaksa dirinya untuk menjadi pelayan bagi orang lain.
Ada beberapa sifat dasar dan kemampuan yang harus dimiliki
oleh seorang wirausaha adalah seorang pencipta perusahaan dan
orang yang selalu melihat perbedaan, baik antar orang maupun antar
fenomena kehidupan sebagai peluang dan kesulitan.

2.3.2 Tujuan Kewirausahaan
Dalam pendidikan kewirausahaan diajarkan dan ditanamkan
mengenai sikap dan perilaku untuk

membuka bisnis, agar mereka

di kemudian hari menjadi seorang wirausaha yang berbakat dan
berhasil. Adapun tujuan kewirausahaan adalah:
a. Untuk mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha
untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahtraan masyarakat.
b. Untuk membudayakan semangat, sikap, prilaku, dan kemampuan
kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu,
handal, dan unggul.
c. Untuk meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas.
2.3.3

Manfaat Wirausaha
a. Menambah daya tampung tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi
pengangguran.
b. Memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, tetapi tidak
melupakan perintah agama.
c. Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien,
ekonomis, tidak berfoya-foya dan tidak boros.

d. Menjadi contoh bagi anggota masyarakat sebagai pribadi unggul
yang patut diteladani.
e. Berusaha memberi bantuan kepada orang lain dan pembangunan
sosial sesuai dengan kemampuannya.
2.3.4 Keuntungan dan Kelemahan Berwirausaha
Ada

beberapa

keuntungan

dan

kelemahan

berwirausaha

diantaranya:
a. Keuntungan berwirausaha
1) Terbuka peluang untuk memperoleh peluang manfaat dan
keuntungan secara maksimal.
2) Terbuka peluang untuk memperlihatkan potensi wirausaha
secara penuh.
3) Terbuka peluang untuk membantu masyarakat di dalam usaha.
4) Terbuka peluang untuk mencapai tujuan usaha yang
dikehendaki.
b. Kelemahan berwirausaha
1) Bekerja keras dan waktunya sangat panjang.
2) Memperoleh pendapatan yang tidak pasti dan resiko yang sangat
besar.
3) Tanggung jawabnya sangat besar.
2.3.5 Sasaran dan Asas Kewirasahaan
Dalam berwirausaha pasti memiliki sasaran yang ingin dicapai serta
asas untuk
a.

tercapainya tujuan.

Sasaran Kewirausahaan adalah:
1) Para generasi muda pada umumnya, anak-anak putus sekolah dan
para calon wirausaha.
2) Para pelaku ekonomi yang terdiri atas para pengusaha kecil.
3) Organisasi profesi dan kelompok-kelompok masyarakat.

b. Asas kewirausahaan adalah sebagai berikut :
1) Kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan.

2) Kemampuan berkarya dengan semangat kemandirian.
3) Kemampuan berpikir, bertindak kreatif, dan inovatif.
4) Kemampuan bekerja secara tekun, teliti, dan produktif.
2.3.6 Ruang Lingkup Kewirausahaan
Dalam berwirausaha banyak sekali bidang-bidang yang harus digeluti
diantaranya adalah:
a. Lapangan pemberi jasa: pedagang perantara, pemberi kredit atau
perbankan, pengusaha angkutan, pengusaha biro jasa travel pariwisata,
pengusaha asuransi, dan lain sebagainya.
b. Lapangan perdagangan: pedagang besar, pedagang menengah, dan
pedagang kecil.
c. Lapangan agraris: pertanian (tanaman berumur pendek dan berumur
panjang), perkebunan, dan kehutanan.
d. Lapangan perikanan: pemeliharaan ikan, penetasan ikan, makanan ikan,
dan pengangkutan ikan.
2.3.6 Karakteristik Wirausaha yang meliputi: Komitmen tinggi, Jujur, Disiplin,
Kreatif, Inovatif, Mandiri, dan Realitis
Karakteristik adalah sesuatu yang berhubungan dengan watak,
perilaku, tabiat/sikap seseorang terhadap perjuangan hidup untuk
mencapai tujuan lahir batin.
Karakteristik wirausaha biasanya dapat dilihat pada waktu mereka
berkomunikasi untuk mengumpulkan suatu informasi atau pada waktu
menjalin hubungan dengan para relasi bisnisnya. Salah satu kesuksesan
seorang wirausaha adalah harus mempunyai karakteristik yang baik dan
menarik. Karena

karakteristik

seorang

wirausaha

yang

baik

akan

membawa kearah kebenaran, keselamatan, serta menaikkan derajat dan
martabatnya.
Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa karakteristik wirausaha
adalah pembawaan, tetapi dalam hal mental bisa diubah melalui
pendidikan dan lingkungan yang baik.
Syarat mental yang perlu dipahami adalah sebagai berikut :
a. Simpatik dan berinisiatif

b. Optimis dan percaya diri
c. Jujur, berani
d. Mempunyai imijinasi dan bertanggung jawab
e. Rajin dan teliti
f. Seksama dan waspadaa.
a. Komitmen Tinggi
Seorang wirausaha yang berhasil adalah seorang wirausaha yang
memiliki komitmen tinggi. Dalam pengertiannya komitmen diartikan sebagai
berpegang teguh.
Seseorang memiliki komitmen tinggi berarti setiap saat pikirannya tidak pernah
lepas

dari

perusahaannya,

ia

memiliki

sikap

yang

tegas,

dan

konsisten. Seorang wirausaha yang memiliki komitmen tinggi adalah orang
yang mentaati atau memenuhi janjinya untuk memajukan usaha bisnisnya
sampaiberhasil.
1). Faktor Pendukung
Ada beberapa faktor pendukung yang betul-betul memanfaatkan komitmen
tinggi. Faktor-faktor tersebut adalah:
(a) Konsisten, tegas, dan fair
Seorang wirausaha dalam memutuskan sesuatu harus konsisten,
maksudnya adalah sesuatu yang diputuskan tidak boleh berubah-ubah.
(b) Mercusuar
Dalam hal ini seorang wirausaha harus memiliki kharisma, tidak
sekedar menerangi dari kejauhan, tetapi mempraktekan apa yang
dibicarakan dan disampaikan.
(c) Konsentrasi pada manusia
Dalam hal ini seorang wirausaha selalu memperhatikan kepada
masalah, keinginan, dan perkembangan bawahannya akan berhasil
menciptakan atmosfer kerja yang lebih menyenangkan.
Dengan adanya perhatian yang baik dari pimpinan, maka siapapun
yang mendapat tugas, akan selalu berusaha untuk menyelesaikan
tugas dengan sebaik-baiknya. Seorang wirausaha yang memiliki
komitmen yang tinggi adalah seorang wirausaha yang selalu

menerapkan perilaku tepat waktu, tepat janji, dan perduli terhadap
mutu hasil kerja.
2) Pentingnya Komitmen Tinggi bagi Seorang Wirausaha
Seorang wirausaha yang memiliki komitmen tinggi dalam berusaha harus
memiliki

tujuh

kekuatan

yang

dapat

membangun

kepribadiannya,

diantaranya adalah :
(a) Kemauan keras untuk maju dalam berwirausaha;
(b) Pemikiran yang konstruktif dan kreatif dalam berwirausaha;
(c) Ketekunan dan keuletan dalam berwirausaha.
(d) Kesabaran dan ketabahan;
(e) Ketahanan fisik dan mental;
(f) Kejujuran dan tanggung jawab;
(g) Keyakinan yang kuat untuk lebih maju;
Sikap komitmen tinggi sangat penting bagi seorang wirausaha. Adapun
pentingnya komitmen tinggi bagi seorang wirausaha adalah:
(a) Memperoleh hasil yang maksimal dengan sumber daya yang minimal.
(b) Meningkatkan etos semangat kerja baik pribadi dan karyawan.
(c) Meningkatkan kesuksesan dalam berwirausaha.
(d) Meningkatkan rasa kepercayaan dalam berwirausaha.
(e) Meningkatkan dan memajukan perusahaannya.
b. Sikap Jujur dan Selalu Ingin maju dalam Berwirausaha
Sikap jujur dalam berwirausaha adalah mau dan mampu mengatakan
sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika diberi kepercayaan dalam
berwirausaha tidak berkhianat, apabila berkata selalu benar, dan apabila
berjanji tidak mengingkari. Seorang wirausaha yang memiliki sikap jujur akan
mendapatkan kepercayaan dari masyarakat/pelanggan. Karena sikap jujur
merupakan kunci keberhasilan dalam berwirausaha. Untuk menumbuhkan
makna kejujuran dan tanggung jawab dalam diri seorang wirausaha adalah
dengan cara bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melatih disiplin diri.
Selain memiliki sikap jujur, seorang wirausaha harus memiliki sikap selalu
ingin maju, wirausaha yang selalu ingin maju adalah seorang wirausahawan

yang tidak mudah menyerah, pasrah ataupun tidak mudah putus asa.
Wirausaha yang selalu ingin maju akan mempunyai etos kerja dan semangat
yang tinggi berjuang tanpa mengenal lelah.
Menurut Steven Covey (2005) dalam bukunya First Thing‟s First, ada
4 (empat) sisi potensial yang dimiliki manusia untuk maju, yaitu :
1)

Self Awareness atau sikap mawas diri.

2)

Counscience: mempertajam suara hati supaya menjadi manusia
berkehendak baik seraya memunculkan keunikan serta memiliki misi dalam
hidup.

3)

Creative

Imagination:

berpikir

dan

mengarah

kedepan

untuk

memecahkan masalah dengan imajinasi, khayalan, serta adaptasi yang
tepat.
4)

Independent Will: pandangan independen untuk bekal bertindak dan
kekuatan untuk mentransendensi.

Pentingnya sikap jujur dan selalu ingin maju adalah sebagai berikut:
1) Dipercaya oleh masyarakat konsumen.
2) Memiliki rasa percaya diri yang kuat.
3) Memiliki mental yang kuat.
4) Memiliki kesabaran.
5) Selalu tabah.
c. Memiliki disiplin diri.
1) Pengertian Disiplin
Disiplin berasal dari bahasa inggris disciple yang berarti pengikut atau murid.
Perkataan disiplin mempunyai arti latihan dan ketaatan kepada aturan.
Menurut S. Nasution (2002:63) disiplin adalah usaha untuk mengatur atau
mengontrol kelakuan yang harus dicapai, dilarang atau diharuskan.
Disiplin yang baik tidak tercapai apabila tingkah laku seseorang terlampau
dikendalikan oleh bermacam-macam peraturan dan tindakan. Sikap disiplin
mestinya tumbuh sendiri dalm diri seseorang yang merasa terpanggil.
Upaya pembentukan sikap disiplin dapat dilakukan di dalam ataupun di luar
sekolah. Konsep disiplin dilinkungan sekolah pada umumnya selalu
memperhatikan hal-hal berikut ini :

a) Peraturan-peraturan yang jelas serta sanksi-sanksi hukumnya yang jelas.
b) Peraturan-peraturan yang akan ditentukan pihak sekolah harus masuk akal
dan dipahami oleh semua pihak.
c) Konsep disiplin yan dibuat sekolah adalah untuk kepentingan keadilan,
kesejahtraan bersama.
d) Tata aturan disiplin harus disepakati bersama serta dijalankan secara baik
dan konsekuen.
2) Pentingnya Disiplin
Pentingnya disiplin belajar bekerja, berkarya, dan berpartisipasi
adalah sebagai berikut :
a) Menghargai usaha secara aktif dan produktif.
b) Suasana yang menyenangkan.
c) Konsep disiplin dapat diterima semua pihak.
d) Adanya hormat-menghormati semua pihak.
e) Meningkatkan prestasi belajar berkarya dan berpartisipasi.
f) Saling menghormati semua pihak.
g) Menciptakan kreatifitas dan produktivitas yang tinggi.

Penanaman disiplin pada diri seorang wirausaha akan memberikan kekuatan.
Kekuatan tersebut antara lain :
a) Menguasai keadaan kehidupan.
b) Mengatasi kegagalan.
c) Membentuk pola berpikir sehat dan logis.
d) Dapat mengontrol sikap dan tingkah laku.

2.4 Potensi Perempuan dan Perempuan Pengusaha
Untuk masa sekarang ini sudah diketahui bersama bahwa perempuan
sebagai separuh penduduk Indonesia memiliki potensi yang harus dimanfaatkan
untuk kemajuan bangsa. Sudah bukan hal yang aneh, perempuan Indonesia
seratus tahun yang lalu ikut berjuang melawan penjajah dan ikut mendorong

kemajuan bangsa melalui perannya sebagai ibu dan pendidik anaknya. Pada
masa kemerdekaan seperti sekarang ini, perempuan telah banyak bergerak
hampir di semua bidang. Namun potensi yang dimiliki perempuan sering
terabaikan karena faktor budaya dan struktur yang terbentuk di lingkungan
masyarakat.
Dalam masyarakat tradisional, perempuan biasanya telah memanfaatkan
sumber daya sekitar dan menggunakan kearifan lokal untuk bertahan dan
melanjutkan kehidupannya. Dalam dunia modern, peran-peran tradisional
tersebut tetap menjadi satu kekuatan tersendiri dalam menyikapi perubahanperubahan yang cepat terjadi. Industri-industri kerajinan rumah, tenun, batik,
jamu, makanan khas daerah, hingga perdagangan umum dan industri jasa telah
menjadi satu kekuatan tersendiri bagi kaum perempuan untuk memenuhi
kebutuhan ekonomi rumah tangga dan untuk meningkatkan kualitas hidup
keluarga.
Perempuan terjun menjadi pengusaha dan di berbagai belahan dunia,
perempuan pengusaha umumnya menjadi pengusaha yang berhasil. Fischer
(1993) menilai keberhasilan ini karena perempuan ternyata lebih berhati-hati
dan

waspada

dalam

menjalankan

bisnisnya

dan

sama

efektifnya

seperti laki-laki.
Perempuan

pengusaha

cenderung lebih

sadar akan

resiko

atas

pertumbuhan yang cepat dan lebih memilih perkembangan usaha yang perlahan
tapi berlanjut. Kecenderungan ini dinilai para peneliti (Cliff, 1998; Watson dan
Robinson, 2002) bahwa perempuan pengusaha cenderung untuk membatasi
usahanya dan mengurangi pertengkaran atau ketidaksepahaman di tempat
kerja. Penelitian yang dilakukan ADB (2001) di dua kota besar di Indonesia
menyimpulkan bahwa perempuan-perempuan pengusaha merupakan manajer
yang baik dan sangat berhati-hati dalam mengembangkan bisnisnya. Survey
yang dilakukan ADB (2002) setahun kemudian terhadap usaha kecil dan
menengah menunjukkan ternyata pertumbuhan usaha yang dikelola perempuan
lebih maju
dari pada usaha yang dikelola laki-laki.
Keberhasilan dan pertumbuhan bisnis yang dikelola oleh perempuan tidak
berbeda dengan yang dikelola laki-laki. (Hamilton, 2002). Bisnis yang dikelola
perempuan memang cenderung lebih kecil, tapi bukan berarti dikelola dengan

menejemen asalan, karena seperti diuraikan di atas perempuan pengusaha
cenderung menjaga bisnisnya tidak tumbuh besar. Hamilton juga menemukan
perempuan pengusaha akan berhadapan dengan berbagai permasalahan
termasuk untuk mendapatkan kredit dan pengembangan usaha.
Untuk alasan-alasan tertentu, perempuan pengusaha tidak memfokus
untuk pengembangan usahanya, tetapi lebih pada penataan administrasi untuk
kepuasannya dalam melakukan usaha. Lebih lanjut, keputusan yang diambil
oleh perempuan pengusaha untuk membatasi pertumbuhan usahanya harus
dilihat sebagai pandangan yang lebih luas daripada hanya melihat pada
masalah pembiayaan, ekonomi atau pertumbuhan semata. Perempuan memiliki
karakter yang lebih termotivasi oleh tujuan-tujuan yang tidak ekonomi
dibandingkan laki-laki, oleh sebab itu mereka kurang agresif dan tidak terlalu
melihat pada strategi pertumbuhan usaha (Chaganti, 1986).
Perempuan pengusaha juga cenderung untuk melakukan bisnis dan
urusan rumah tangga bersama-sama. Mungkin ini merupakan hal yang logis
sebagai konsekuensi sebagai seorang ibu tentu menghendaki adanya
keseimbangan antara pekerjaan di rumah dan di perusahaan. Apalagi dalam
budaya patriarkhi, tentu peran perempuan masih sering dibedakan dan
dipisahkan.
Potensi tersebut di atas menyangkut perempuan sebagai individu dan
pengusaha. Dari sisi koperasi, koperasi wanita juga mempunyai keistimewaan
tersendiri dibandingkan dengan koperasi-koperasi lainnya. Itu sebabnya sebutan
koperasi wanita, yang dianggap sudah terlanjur diberikan dan melekat pada
koperasi yang dikelola oleh perempuan, seolah-olah memiliki karakter dan sifat
tersendiri. Sebenarnya koperasi wanita sama saja dengan koperasi-koperasi
lainnya, hanya karena keistimewaannya yang dikelola dan beranggotakan para
perempuan, maka terkesan koperasi wanita menjadi lain. Koperasi wanita
cenderung untuk mentaati peraturan dan melaksanakan jati diri koperasi, berarti
koperasi ini mengenal adanya nilai-nilai swadaya, tanggung jawab, demokrasi,
kebersamaan, dan kesetiakawanan. Contoh saja, dalam koperasi wanita,
perempuan dapat melakukan pengaturan dan pengelolaan dana semaksimal
mungkin bagi kepentingan anggotanya.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1. Lokasi Penelitian
Seperti yang telah di jelaskan pada latar belakang bahwa Provinsi Papua
merupakan salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Untuk mengatasi
kemiskinan ini, diperlukan komitmen dan keberpihakan pemerintah dan sektor swasta,
serta

partisipasi

masyarakat

yang

ditunjukkan

melalui

pembuatan

kebijakan,

perundang-undangan, program di setiap daerah. Oleh karena itu, untuk melihat seluruh
kebijakan

pemerintah

yang

berhubungan

dengan

pengentasan

kemiskinan

membutuhkan sumber daya yang besar, baik secara financial maupun waktu.
Penelitian ini, mengambil 2 (dua) kabupaten sebagai sampel tempat melakukan
penelitian, yaitu Kabupaten Mimika dan Kabupaten Keerom.
Gambar 3.1. Peta Wilayah Kajian

Kab. Keerom

Kab. Mimika

Gambar 4. 1 Lokasi Penelitian

3.2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan dengan waktu kurang lebih 3 bulan (Tabel 4.1).
Satu bulan pertama dilakukan untuk penyusunan proposal penelitian kemudian
waktu selanjutnya digunakan untuk pengambilan data primer dan survey
lapangan dan penulisan laporan.
3.3 Metode Penelitian
Adapun Metode yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah descriptive
qualitative, study kasus dan Participation Action Research (PAR).

Penelitian

descriptive qualitative dilakukan untuk memetakan masalah-masalah yang
dihadapi oleh pelaku usaha, juga melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh
pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sedangkan
metode studi kasus dilakukan karena Papua sangat luas dan mencakup
beberapa kabupaten dan Kota, sehingga pemilihan lokasi yang diambil sebagai
sampel adalah Kabupaten Mimika yang berada pada wilayah selatan Papua, dan
Kabupaten Keerom yang berada di bagian utara Papua.
Sedangkan Participation Action Research (PAR) dilakukan karena peran
dan partisipasi aktif dari pelaku usaha dan pemangku kebijakan sangat
diperlukan dalam menunjang keberhasilan penelitian ini.
Sehingga langkah - langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:
3.3.1 Survey Lapangan
Tim peneliti dalam hal ini PSW/Gender Uncen melakukan survey secara
langsung di kedua lokasi penelitian, Kabupaten Mimika dan Kabupaten
Keerom. Dalam survey langsung peneliti melihat secara langsung kondisi
masyarakat yang melakukan usaha rumahan. Berdasarkan pengamatan
yang dilakukan peneliti dapat mengidentifikasi secara garis besar industri
rumahan yang ada pada kedua kabupaten.
3.3.2 Pengisian Kuesioner
Kuesioner merupakan alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan data
langsung dari pelaku usaha. Untuk Kabupaten Mimika diperoleh kurang
lebih 24 Responden dari pelaku usaha, ditambah dengan beberapa
responden dari pemangku kebijakan dan informan (key person), yang
dilanjutkan dengan in-depth interview. Sedangkan untuk Kabupaten

Keerom dilakukan wawancara dengan 16 orang respondent yang seharihari sebagai pelaku usaha dan beberapa pemangku kebijkan, yang
dilanjutkan dengan in-depth interview.
3.3.3 In-Depth Interview
Interview mendalam dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat
dari para pemangku kebijakan, sehubungan dengan pengentasan
kemiskinan, dan pengembangan industry rumahan. Untuk Kabupaten
Mimika dilakukan in-depth interview dengan Dinas Koperasi, Dinas
Perindustrian

dan

Perdagangan,

dan

juga

LPMAK

(Lembaga

Pengembangan Masyarakat Amugme dan Kamoro). Sedangkan di
Kabupaten Keerom dilakukan interview dengan Sekda Kabupaten
Keerom, Dinas Sosial, dan bagian Pengembangan Masyarakat Kampung
(Desa).
3.3.4 Focus Group discussion.
Focus Group discussion dilakukan di dua tempat yakni di Kabupaten
Mimika (Timika) dan di Kabupaten Keerom (Arso 2), yang bertujuan untuk
mengikut sertakan para pelaku usaha, pemangku kebijakan (dinas yang
berkaitan dengan pengambil kebijakan) dan informan atau key person
(orang kunci) yang dapat memberikan masukan.
Pelaksanaan FGD di Kabupaten Mimika, dihadiri oleh pihak ketiga dalam
hal ini PT Freeport Indonesia, Tokoh adat dan perempuan, dan dari
lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika. Jumlah peserta yang
menghadiri FGD di Kabupaten Mimika berjumlah 27 orang. Sedangkan
untuk Kabupaten Keerom umumnya dihadiri oleh pelaku usaha,
pemerintahan kampung. dan SKPD Kabupaten Keerom sebanyak
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orang.
3.3.5 Pengumpulan Data Sekunder
Untuk menunjang penelitian tersebut diperlukan data pendukung (data
sekunder), yang berasal dari:
a) Kebijakan Penanggulangn kemiskinan melalui industri rumahan
b) Kebijakan-kebijakan kab/kota yang terkait dengan upaya peningkatan
pendapatan rumah tangga

c) Perempuan atau kelompok perempuan penerima bantuan yang
bersumber dari DAK, DAU, Prospek, PNPN Mandiri, Prospek, APBN,
APBD
d) Pelaku usaha industri rumahan
e) Data BPS tentang keempat data diatas (sebagai pembanding).
f) Unit-unit terkait lainnya
3.3.6 Studi Pustaka
Peneliti melakukan studi pustaka yang berhubungan dengan pengentasan
kemiskinan dan industri rumahan di Kabupaten Mimika dan Kabupaten
Keerom.
3.4. Variabel Penelitian
Pada penelitian variabel yang digunakan untuk mendukung pemerintah
dalam mengentaskan kemiskinan melalui industri rumahan:
a) Kebijakan dan peraturan.
b) Ketersediaan fasilitas pendukung.
c) Kegiatan khusus untuk pengembangan ekonomi perempuan
d) Kriteria industri rumahan
e) Pengalaman dalam berwirausaha
f) Kendala menjadi pengusaha
3.5. Analisa Data
Setelah mendapatkan maka dilakukan analisa deskriptive, baik secara
kualitatif dan kuantitatif. Dimana pada kualitative diperoleh berdasarkan data
dari kuisioner. Sedangkan hasil tersebut dikombinasikan dengan interview dan
focus group discussion.

BAB IV
GAMBARAN UMUM DAERAH

4.1 Kabupaten Mimika
4.1.1 Kondisi Geografis
Kabupaten Mimika merupakan salah satu wilayah di Provinsi Papua,
dengan luas wilayah sebesar 19.592 km2 atau 4,75 persen dari luas
wilayah Provinsi Papua. Kabupaten Mimika terletak di bagian barat
Provinsi Papua. tepatnya pada 134031‟-138031‟ Bujur Timur dan 4060‟5018‟ Lintang Selatan.
Secara geografis, Kabupaten Mimika terdiri dari 18 (dua belas) distrik
(BPS, 2014) yaitu:
Tabel 4.1
J
u No
m1
2
l
3
a 4
5
h 6
7
8
D 9
i 10
11
s 12
13
t
14
r 15
16
i 17
k 18

Nama Distrik
Agimuga
Amar
Alama
Hoya
Iwaka
Jila
Jita
Kuala Kencana
Kwamki Narama
Mimika Barat
Mimika Barat Jauh
Mimika Barat Tengah
Mimika Baru
Mimika Tengah
Mimika Timur
Mimika Timur Jauh
Tembagapura
Wania

Ibukota
Kiliarma
Amar
Alama
Hoya
Iwaka
Jila
Sempan Timur
Kuala Kencana
Kwamki Narama
Kokonao
Potowaiburu
Kapiraya
Timika
Atuka
Mapuru Jaya
Ayuka
Tembagapura
Kamoro Jaya

Jarak dari
Timika/Km
133
146.7
161
25
136,85
161,19
30
10
85,52
246,52
159.58
0
82,3
18
26
64,4
7

, Ibukota dan Jarak dari Ibulota Kabupaten Mimika
Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2016

Dari 18 distrik di Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Barat memiliki wilayah
terluas yaitu 14,87 persen dan Distrik Kuala Kencana sebagai distrik yang
terkecil wilayahnya, yaitu hanya 2,61 persen dari keseluruhan wilayah
Kabupaten Mimika.

Kabupaten Mimika berdasarkan kedudukan lokasi memiliki batasan
administrasi sebagai berikut:


Pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Nabire, Kabupaten
Paniai serta Kabupaten Puncak Jaya;



Sedangkan bagian selatan berbatasan dengan Laut Arafuru.



Di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Fakfak.



Kemudian di Bagian Timur : Kabupaten Merauke

4.1.2 Topografi
Ketersediaan air tanah untuk menjaga keberlanjutannya di wilayah
Kabupaten Mimika, maka perlu pengelolaan dan pemanfaatan alam
secara optimal dan tidak menimbulkan dampak terhadap air tanah itu
sendiri. Sumber air tanah di Kabupaten Mimika ada yang termasuk tipe
sumber air tanah dengan

permukaan air tanah

bebas atau

“uncounfined aquifer”. Air tanah pada sumber dangkal ini berasal dari
air “meteoric” (air hujan) yang mengisi formasi aquifer bagian pangkal
dan fan. Di samping itu juga terhadap sumber air dalam dengan tipe
“confined aquifer
Sebahagian besar penggunaan air bersih di Kabupaten Mimika
digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (masak, minum,
mandi, dan cuci), untuk kebutuhan industri dan kebutuhan lainnya.
Untuk

memenuhi

keperluan

itu,

pada

umumnya

masyarakat

menggunakan air yang bersumber dari iumur, mata air dari gunung,
dan sumber air dari PDAM. Sedangkan untuk keperluan pengairan
sawah digunakan sumber air yang berasal dari limpahan air yang
berasal dari mata air.
Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran
rendah. Distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura,
Agimuga, dan Jila. Distrik-distrik selain ketiga distrik tersebut
merupakan distrik yang memiliki topografi dataran rendah.
Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, dan Jila, adalah
distrik yang tidak memiliki pantai. Sedangkan Distrik Mimika Barat,
Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Timur, Mimika Timur
Tengah, Mimika Timur Jauh, Agimuga, dan Jita sebagian wilayah-

wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik-distrik ini memiliki
pantai.

4.1.3 Demografi
Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mimika pada tahun
2014 mencapai 2,5 persen per tahun, dengan jumlah penduduknya
sebanyak 199,311 jiwa. Sebagian besar penduduk Kabupaten Mimika
mendiami Distrik Mimika Baru, di mana terletak kota Timika yang
ibukota Kabupaten dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan,
perekonomian dan pendidikan.

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2016

Sex ratio (perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan)
penduduk Kabupaten Mimika sebesar 129,50. Perbedaan yang sangat
besar tersebut dikarenakan pada Distrik Tembagapura terdapat usaha
pertambangan

yang

banyak

menyerap

tenaga

kerja

laki-laki

dibandingkan dengan tenaga kerja perempuan.
Rata-rata anggota rumah tangga di Kabupaten Mimika sebesar
4, 68, Artinya terdapat sekitar 5 orang anggota dalam sebuah keluarga.
Berdasarkan kelompok umur penduduk, penduduk Kabupaten Mimika
yang terbesar adalah pada Kelompok Umur 30-34 tahun. Sedangkan
untuk penduduk dengan kelompok umur lebih dari 65 tahun hanya
sekitar 0,60 persen dari keseluruhan penduduk Kabupaten Mimika.

Dilihat dari Kampung/Kelurahan, penduduk terbanyak berada di
Kelurahan Koperapoka dan Kelurahan Kwamki yang terdapat di Distrik
Mimika Baru.
Kepadatan

penduduk

Kabupaten

Mimika

sebesar

10,02.

Artinya, di kabupaten tersebut, dalam 1 Km2 dihuni sekitar 10 jiwa
penduduk. Kepadatan penduduk di Kabupaten Mimika ini mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya. Ini berarti bahwa secara
keseluruhan penduduk yang datang dan lahir lebih banyak jumlahnya
dibandingkan dengan yang pergi dari Kabupaten Mimika atau
dibandingkan dengan yang meninggal. Distrik Mimika Baru merupakan
distrik yang terpadat penduduknya. Pada distrik ini setiap 1 Km2
wilayahnya dihuni oleh sekitar 50 jiwa. Hal ini dikarenakan Distrik
Mimika Baru merupakan ibukota kabupaten.
4.1.4 Ketenaga-kerjaan
Menurut data yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenaga-kerjaan
Kabupaten Mimika bahwa jumlah pencari kerja pada tahun 2014
sebesar 23,989, dimana 74,38 persen adalah pencari kerja laki-laki.
Kemudian, dari total pencari kerja itu, 2.861 atau 11,93 persen yang
berhasil ditempatkan. Pencari kerja perempuan sebesar 25,62 persen
(614.598).
Dilihat dari tingkat pendidikan para pencari kerja, maka tingkat
pendidikan pencari kerja terbanyak adalah SMU/sederajat (66,39
persen) dan jumlah pencari kerja yang terkecil adalah pencari kerja
dengan tingkat pendidikan SD/sederajat.
Jumlah pencari kerja berwarganegara asing sebanyak 401 orang, yang
mengalami kenaikan 19,20 persen dari tahun 2010.

4.1.5 Pendidikan
Sarana pendidikan, khususnya gedung sekolah yang tersedia di
Kabupaten Mimika berjumlah 183 sekolah dengan perincian 49
sekolah Taman Kanak-Kanak, 93 Sekolah Dasar, 26 Sekolah
Menengah Tingkat Pertama dan 15 Sekolah Menengah Atas (SLTA).
Empat belas SLTA ini terbagi menjadi 9 SMU dan 6 SMK. Distrik

Mimika Baru sebagai distrik dengan konsentrasi penduduk terpadat
mempunyai 32 sekolah TK.
Untuk tingkat Sekolah Dasar, keseluruhan distrik di Kabupaten
Mimika memiliki SD dengan jumlah yang bervariasi. Distrik yang
memiliki jumlah SD paling sedikit yaitu Distrik Mimika Timur Jauh,
Distrik Mimika Barat dan Distrik Jita yaitu sebanyak 3 sekolah dasar.
Mimika Baru sebagai distrik terpadat penduduknya memiliki 35 sekolah
dasar.
Penyelenggaraan pendidikan dasar ini tidak hanya dilakukan oleh
pemerintah saja, tetapi juga oleh pihak swasta. Peran swasta yang
dikelola dalam bentuk yayasan telah memberikan kontribusi yang
besar dalam menunjang perkembangan pendidikan dan pengajaran
anak-anak dikampung-kampung wilayah pedalaman yang belum
tersentuh oleh sekolah dasar INPRES milik pemerintah.
Tingkat pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU), ditahun
2009 seorang guru secara rata-rata mengajar untuk 9 murid,
sedangkan ditahun 2008 seorang guru rata-rata mengajar untuk 10
murid. Kelas yang tersedia rata-rata dipergunakan untuk 30 murid
dalam 1 ruang belajar, sementara tahun 2007, 1 ruang belajar untuk 28
murid. Untuk tingkat pendidikan dasar, rasio murid terhadap guru
sedikit meningkat dari tahun yang lalu dan pada tingkat pendidikan
lanjutan tingkat pertama rasio murid terhadap guru justru menurun
menjadi 13.

4.1.6 Kesehatan
Kabupaten Mimika memiliki 1 Rumah Sakit Daerah, 5 buah Rumah
Sakit Swasta dan 54 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu).
Keempat buah RS Swasta berlokasi di Distrik Mimika Baru, Kuala
Kencana dan Distrik Tembagapura. Sedangkan Puskesmas dan Pustu
menyebar dikampung-kampung diseluruh wilayah Mimika.
Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Kesehatan, terdapat
27 tenaga dokter yang melayani kesehatan masyarakat Kabupaten
Mimika. dan 22 orang diantaranya dokter umum dan 5 orang dokter gigi.

Selanjutnya, tenaga perawat dan bidan yang bertugas diwilayah
Kabupaten Mimika masing-masing berjumlah 146 orang dan 51 orang.
Adapun mengenai jumlah kelahiran dan kematian ibu dan bayi yang
tercatat dibeberapa puskesmas di tahun 2008 adalah terdapat 1563
kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya, jumlah bayi
lahir mati yang tercatat dibebera papuskesmas adalah sejumlah 16 bayi.
Sedangkan jumlah kematian bayi berusia 0–18 hari adalah 0 bayi. Untuk
jumlah kematian pada ibu hamil, bersalin/nifas adalah 5 orang ibu.
4.1.7 Ekonomi
Kabupaten Mimika di Papua selama 2009 membukukan PDB per
kapita Rp 295,05 juta. Di Kabupaten Mimika yang beribukota Timika itu
beroperasi salah satu tambang emas terbesar dunia, PT Freeport
Indonesia. Gaji atau upah rata-rata yang diterima pegawai atau buruh di
Papua juga tertinggi di Indonesia, yakni Rp 2,16 juta per bulan.
Berdasarkan data Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2009, Kabupaten Mimika mencatat
dana bagi hasil Rp 424,33 miliar.

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2016.

4.2 Kabupaten Keerom
4.2.1 Kondisi Geografis
Kabupaten Keerom merupakan salah satu kabupaten di provinsi
Papua, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Jayapura
dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 telah menjadi
kapupaten sendiri.
Letak Kabupaten Keerom, sebelah Timur berbatasan dengan
Negara Papua New Guinea (PNG), sebelah Selatan berbatasan dengan
Kabupaten Pegunungan Bintang, sebelah Barat berbatasan dengan
Kabupaten Jayapura dan sebelah Utara berbatasan dengan Kota
Jayapura. Secara geografis Kabupaten Keerom berada di LS 140º 15 14100 Bujur Timur dan 2037 0² - 400 0² Lintang Selatan, dengan suhu
udara berada pada 24, 27ºC – 32, 02ºC sehingga menyebabkan daerah
Keerom bersuhu cukup panas, hal ini diimbangi pula dengan tingkat curah
hujan yang cukup tinggi yaitu 1,271,1 mm per hari.
Luas wilayah kabupaten Keerom dalam bentuk lahan yang bukan
sawah sebagian besar berfungsi sebagai hutan dengan luas 841.701 ha
(97,29 persen), sisanya dikelola sebagai perkebunan besar seluas 16.405
Ha (1,90 persen) dan lahan kering seluas 4.056 Ha (0,47 persen).
Sedangkan lahan yang berfungsi sebagai pemukiman penduduk 686 Ha
(0,08 persen) dari total lahan bukan sawah.
Pemerintahan Kabupaten Keerom terdiri dari 6 (enam) Distrik, yaitu Arso,
Skanto, Waris, Senggi, Web, Arso Timur dan Towe, dengan jumlah
seluruhnya 61 Kampung, dengan masing-masing distrik terdiri atas Distrik
Arso berjumlah 17 kampung, Distrik Skanto berjumlah 8 kampung, Distrik
Waris berjumlah 6 kampung, Distrik Senggi berjumlah 6 kampung, Distrik
Web berjumlah 6 kampung, Distrik Arso Timur berjumlah 11 kampung,
dan Distrik Towe berjumlah 6 kampung.
Dari 61 Kampung yang ada pada kabupaten Keerom sebagaian besar
berstatus swadaya (98,36 persen) dan sampai tahun 2014 hanya 1
kampung yang telah mencapai status swakarsa. Banyaknya kampung

yang masih swadaya mengindikasikan bahwa tingkat pembangunan dan
perkembangan kampung masih sebatas pemanfaatan potensi kampung
untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam
tabel di bawah ini:
Tabel 4.2
Jumlah Distrik dan Luas Wilayah Kabupaten Keerom
NO. Nama Distrik Ibu Kota Distrik
Jumlah
Luas Wilayah
Kampung
Km
%
1.
Arso
Arso
17
1.636,20
17,47
2.
Skanto
Jaifuai
8
1.504,65
16,07
3.
Waris
Pund
6
911,94
9,74
4.
Senggi
Senggi
6
3.088,55
32,98
5
Web
Ubrub
6
1.050,75
11,22
6.
Arso Timur
Yeti
11
461,16
4,92
7.
Towe
Towe Hitam
7
711,75
7,60
Jumlah
61
9.365,00
100
Sumber: Data BPS: Keerom dalam angka Tahun 2015

4.2.2 Kondisi Demografis
Jumlah penduduk pada Kabupaten Keerom pada tahun 2014 tercatat
berjumlah 53.002 jiwa, yang terdiri atas 288.26 penduduk berjenis kelamin
laki-laki (54,3

persen) dan

perempuan berjumlah

24.176 penduduk

perempuan (45,61 persen). Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah
ini:

Sumber: Data BPS: Keerom dalam angka Tahun 2015

4.2.3 Kondisi Sosial Ekonomi
4.2.3.1 Mata Pencaharian
Tingginya tingkat partisipasi tenaga kerja berbanding lurus dengan
besarnya

ketersediaan

lapangan

kerja

pertanian.

Hal

ini

tidak

mengherankan karena daerah Keerom merupakan daerah transmigrasi di
era tahun 1980– an, dimana penduduknya sebagian besar bermata
pencaharian di bidang pertanian. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada
tahun 2014 berjumlah 2410 orang dan sebagian besar berlatar belakang
pendidikan S1.

4.2.3.2 Pendidikan
Sarana dan prasarana pendidikan berupa tenaga guru dan sekolah
merupakan hal penting dalam rangka peningkatan mutu pendidikan usia
sekolah. Jumlah sekolah SD di Kabupaten Keerom pada sampai tahun 2014
terdapat 76 sekolah, SMP 15 sekolah dan SMA berjumlah 10 sekolah. Lebih
jelasnya dalam tabel berikut ini:

Sumber:

Data

BPS:

Keerom

dalam

Angka

Tahun

2015

Jumlah guru sampai dengan tahun 2014, untuk Sekolah Dasar berjumlah 551
guru, SMP/ sederajat berjumlah 246 guru dan SMA sederajat berjumlah 196
guru. Sedangkan jumlah murid untuk SD berjumlah 8.820 murid, SMP
sederajat berjumlah 2.569 murid dan SMA sederajat berjumlah 1.632 murid.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Sumber: Data BPS: Keerom dalam Angka Tahun 2015

4.2,3.3 Kesehatan
Untuk bidang kesehatan Kabupaten Keerom sampai tahun 2014 telah
memiliki 1 Rumah Sakit, 9 Puskesmas, 50 Puskesmas Pembantu dan
fasilitas Puskesmas Keliling berupa kendaraan roda empat berjumlah
16 unit. Tempat pelayanan kesehatan sebagai berikut:

Sumber: Data BPS: Keerom dalam Angka Tahun 2015

Jumlah tenaga kesehatan berjumlah 199 orang terdiri dari dokter 19 orang,
perawat 81 orang, bidan 80 orang dan tenaga kesehatan bukan medis
berjumlah 19 orang. Lebih jelasnya dalam tabel di bawah ini:

Sumber: Data BPS: Keerom dalam Angka 2015

Jumlah tenaga kesehatan pada kabupaten Keerom telah memenuhi
standar ideal pelayanan kesehatan sebagaimana ditentukan oleh Kementrian
Kesehatan ratio ideal 100.000 penduduk 30 dokter. Sedangkan di Keerom
rationya 19 dokter dengan jumlah penduduk 53.002 penduduk. Sementara
untuk tenaga perawat idealnya 158 perawat untuk melayani 100.000
penduduk, di Keerom jumlah perawat 81 melayani penduduk 53.002 orang
sehingga telah memenuhi standar ideal yang digariskan oleh menteri
Kesehatan.
Penderita diare dan malaria, tahun 2014 turun 10,15 persen, dimana
pada tahun 2013 terdapat 4.020 penderita dan pada tahun 2014 berjumlah
20.826 penderita. Penderita malaria juga mengalami penurunan pada tahun
2013 terdapat 26.987 penderita dan pada tahun 2014 berjumlah 20.826
penderita.Sementara itu pada tahun 2014 terdapat temuan baru untuk
penderita HIV/AIDS berjumlah 37 penderita.Demikian juga dengan penyakit
Pheumonia mengalami penurunan, pada tahun 2013 berjumlah 118 penderita
menjadi 61 penderita pada tahun 2014.
Upaya pelayanan dasar merupakan langkah awal dalam memberikan
pertolongan pelayanan kesehatan, yaitu pertolongan proses persalinan. Dari
angka kelahiran 1.031 kelahiran sebanyak 901 (87,39 persen) proses
kelahirannya dibantu oleh tenaga kesehatan. Hampir di seluruh distrik
sebagian besar bayi yang lahir ditolong oleh tenaga kesehatan, hal ini
ditunjukan dengan persentase 60% bayi yang lahir di setiap distrik ditolong
oleh tenaga kesehatan dan pada distrik Towe sebesar 55 % bayi yang lahir
ditolong oleh tenaga kesehatan.
Selain itu pelayanan dasar kesehatan yang tidak kalah penting adalah
status gizi masyarakat terutamausia Balita. Status gizi pada masyarakat
dapat diukur dengan indikator antara lain bayi denganberat badan rendah
(BBLR) dan status gizi balita. Bayi dengan berat bagan kurang dari 2.500
gram dikategorikan BBLR.Pada tahun 2014 jumlah kasus BBLR di Keerom
mengalami

penurunan.

Data

yang

tercatat

pada

Dinas

Kesehatan

menunjukan bahwa BBLR sebanyak 48 bayi atau menurun 28,36 persen dari
tahun 2013.Sedangkan Balita dengan status gizi buruk juga mengalami

penurunan, pada tahun 2014 terdapat 8 kasus gizi buruk atau sebesar 11,11
persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Didalam usaha mengurangi resiko kematian bayi salah satu upaya
dilakukan dengan memberikan imunisasi yang wajib diberikan kepada bayi
diantaranya adalah BCG, Polio, DPT, Hepatitis dan Campak. Pada tahun
2014 imunisasi BCG yang diberikan sebanyak 1.217 balita dengan realisasi
119,2 persen, imunisasi Polio 1.139 balita (111,56 persen), imunisasi Campak
113,22 persen dan imunisasi DPT III (dilakukan sampai tiga kali) berjumlah
1.217 balita (119,2 persen).

4.2.3.4 Kesejahteraan Sosial
Jumlah penyandang cacat di Kabupaten Keerom ada 356 penyandang
cacat. Data pada Dinas Sosial Kabupaten Keerom tercatat penyandang
cacat tubuh 230 orang atau 64,6 persen dari total penyandang cacat, angka
ini sama dengan angka tahun sebelumnya. Demikian juga dengan jumlah
anak putus sekolah mempunyai angka yang sama dengan tahun
sebelumnya yaitu berjumlah 123 anak putus sekolah.
Rumah tidak layak huni di Kabupaten Keerom mengalami penurunan
dari angka tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 berjumlah 1287 rumah tidak
layak huni menjadi 1249 rumah tidak layak huni pada tahun 2014. Namun
jumlah PMKS korban Napza mengalami peningkatan karena pada tahun
2013 berjumlah 6 orang pada tahun 2014 menjadi 26 orang.
4.2.3.5 Ekonomi
Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu
indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat pergerakan ekonomi di
suatu daerah. PDRB Kabupaten Keerom pada tahun 2014 atas dasar
harga yang berlaku tercatat mencapai nilai 1,87 Triliun rupiah meningkat
15,33 persen dari 1,62 triliun rupiah dibandingkan tahun 2013. Demikian
juga dengan PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan
yaitu pada tahun 2014 mencapai nilai 1,54 triliun rupiah sedangkan tahun
2013 sebesar 1,42 triliun rupiah, jadi naik sebesar 8,61 persen.

Kontribusi tertinggi peningkatan PDRB adalah sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan sebesar 641,12 milyar rupiah (34,24%). Laju
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Keerom tahun 2014 mencapai 8,61%.
Nilai PDRB perkapita telah mencapai 35,33 juta rupiah meningkat 12,66%
dibandingkan

tahun

2013

mencapai

31,36

juta

rupiah.

BAB V
PEMBAHASAN

5.1 Identitas Responden
5.1.1 Pendidikan Responden
Sebahagian besar responden di Kabupaten Mimika (79,2 persen) hanya
menamatkan sekolah dasar, kemudian yang berhasil menamatkan SLTP
sebanyak 8,3 persen serta yang menamatkan SLTA sebanyak 4,2 persen.
Tingkat pendidikan responden di Kabupaten Keerom, untuk SD dan SLTP
masing-masing 30 persen, sedangkan yang menamatkan SMU dan PT
masing-masing sebanyak 10 persen.

Sumber:Data Lapangan diolah, 2016.

5.1.2 Mata Pencaharian
Mata pencaharian responden di Kabupaten Mimika berbeda dengan
Kabupaten Keerom, dimana diKaupaten Mimika terdapat 83 persen
responden mempunyai mata pencaharian utama adalah sebagai nelayan,
4 persen sebagai ASN dan 13 persen lainnya adalah sebagai peternak
(babi).

Sedangkan di Kabupaten

Keerom,

50

persen bermata

pencaharian sebagai wirausaha industri Rumah Tanggga (Rumahan), 40

persen sebagai petani, dan 6 persen lainnya sebagai peternak (sapi, babi
dan entok dan bebek).

Sumber: Data Lapangan diolah, 2016.

5.2 Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan Melalui
Industri Rumahan
a. Persepsi Responden
1. Tersedianya Kebijakan Pemerintah
Dari hasil wawancaea dengan para pelaku usaha diketahui bahwa
pengetahuan

responden

tentang

kebijakan

Pemerintah

terkait

pemberdayaan dan pengembangan industri rumahan masih sangat
rendah, karena hanya 25 persen yang mengetahui adanya kebijakan
pemerintah yang mengatur pelaksanaan industri rumahan di wilayah
Kabupaten Mimika.

5.2.2 Kabupaten Keerom
a. Pemerintah Daerah
1. Alokasi Dana BK3
Sejak tahun 2011, tepatnya pada tanggal 26 Maret 2011,
Pemerintah Daerah telah menyatakan komitmennya dalam bentuk
kebijakan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati No 2 Tahun
2010, yang dikenal dengan Bantuan Keuangan Kepala Kampung
(BK3) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kemandirian masyarakat Keerom, khususnya masyarakat asli Papua,
dengan mengalokasikan bantuan Dana sebesar Rp 1 milyar per
kampung.
2. Pemberian Bibit Ternak Sapi
Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan Kabupaten
Keerom memberikan 2 ekor Sapi (Betina dan Jantan) untuk satu
kelompok yang terdiri dari 10 KK, Mekanismenya yaitu, anak sapi
akan dibagi untuk setiap KK secara bergiliran.

3. Pemberian Bibit sayuran
Program ini dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Tanaman
Pangan Kabupaten Keerom. Yakni memberikan bantuan bibit
Sayuran kepada kelompok Tani yang berjumlah 40 orang per
kelompok setiap tahunnya.

5.3. Peran Dunia Usaha Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan
5.3.1 Kabupaten Mimika
Salah satu perusahaan multinasional (Multinational Corporation) yang
telah beroperasi selama kurang lebih 47 tahun di wilayah 7 suku : Amugme,
Kamoro, Dani, Moni, Damal, Lani dan Yali untuk menghasilkan tembaga
dan emas. Kebijakan perusahaan untuk mendukung pengembangan usaha
kecil termasuk industri rumah tangga atau lebih dikenal sekarang dengan

sebutan industri rumahan, yakni dengan dibentuknya divisi Usaha kecil
menengah, Divisi ini bertugas untuk melatih pelaku usaha yang berasal dari
7 suku di wilayah operasi PT Freeport Indonesia (PTFI), dengan sumber
pendanaan berasal dari dana CSR (Corporate Social Responcibility) PTFI.
Disamping kegiatan pelatihan, divisi ini juga melakukan pendampingan serta
pemberian modal usaha dalam bentuk barang (tidak dalam bentuk fresh
money).
Disamping PTFI, pihak ketiga lainnya yang terlibat secara langsung
dalam

menunjang

pengembangan

program-program

pengentasan

kemiskinan, yakni lembaga perbankan seperti misalnya Bank Papua.
Program yang dilakukan adalah pemberian bantuan modal dan peralatan
kepada pelaku usaha orang/perempuan asli Papua. Selain itu, Bank Papua
juga memberikan pelatihan dalam rangka melakukan capaciry building
khususnya terkait dengan manajemen keuangan dan pemasaran
Fasilitas penunjang pengembangan industri rumahan di Kabupaten
Mimika belum banyak diketahui oleh para pelaku usaha. Sebagaimana yang
dikemukakan oleh 13 persen responden di Kabupaten Mimika, bahwa
pemerintah sudah menyiapkan sarana pendukung untuk pengembangan
industri rumahan.
Sebahagian besar dana fasilitas pendukung disediakan oleh masyarakat (79
persen), LSM (13 persen), perusahaan melalui dana CSR hanya sebesar 4
persen dan pemerintah (4 persen).

Sumber: Data Lapangan diolah, 2016.

Dari hasil wawancara. 79 persen responden menyatakan bahwa sumber dana
penyediaan fasilitas pendukung usaha Industri rumahan, disediakan oleh
masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan
pentingnya aktivitas ekonomi bagi peningkatan pendapatan kaum perempuan
dan rumah tangga cukup tinggi. Sehingga mereka bersedia menyiapkan
fasilitas pendukung usaha industri rumahan yang relative mahal harganya.
Mereka tidak merasa rugi jika harus mengeluarkan dana untuk menyediakan
fasilitas usaha yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Oleh karena itu,
memberi dampak terhadap keberhasilan jalannya kegiatan ekonomi kaum
perempuan sebesar 75 persen (Grafik 5.6).

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2016.

Hal tersebut juga sangat berkorelasi dengan komitmen para
pelaku usaha untuk membiayai seluruh proses produksi baik dalam
bentuk modal usaha, penyediaan bahan baku yang merupakan input
proses produksi, termasuk biaya tenaga kerja yang dibutuhkan dalam
seluruh proses produksi, Hasil survei memperlihatkan bahwa sumber
dana untuk membiayai proses produksi dibiayai oleh masyarakat
sebagai pelaku usaha sebanyak 88 persen, dibiayai oleh Pemerintah
sebanyak 8 persen dan dibiayai oleh Lembaga Donor sebanyak 4
persen

(Grafik 5.8).

Sekalipun kepemilikan dana sangat terbatas,

namun pelaku usaha tetap berkomitmen untuk mengalokasi dana
sebagai sumber pembiayaan proses produksi.

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2016.

5.3.2 Kabupaten Keerom
Salah satu strategi pemberdayaan masyarakat, adalah pelibatan
seluruh stakeholder, termasuk didalamnya sektor swasta dan perbankan.
Sektor perbankan yang sudah menjalankan program pembinaan usaha
mikro/kecil/menengah di Kabupaten Keerom adalah Bank Papua. Program
yang dilakukan adalah pemberian modal kepada para pelaku usaha baik
orang Asli Papua ataupun Non Papua.
Ketersediaan fasilitas pendukung Industri Rumahan di Kabupaten
Keerom, sudah dirasakan oleh responden (60 persen), namun belum
optimal, karena masih ada masyarakat yang tidak merasakan manfaat dari
adanya kebijakan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan.

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2016.

Penyediaan dana untuk pengadaan fasilitas pendukung, lazimnya
bersumber dari Pemerintah Daerah, namun dalam penelitian ini,
terlihat bahwa 79 persen responden menyatakan sumber pendanaan
berasal dari partisipasi masyarakat, sedangkan responden yang
menerima dana dari Pemerintah Daerah dan CSR perusahaan hanya
berkisar 4 persen serta LSM berkisar 13 persen (Grafik 5.10).

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2016.

Menurut hasil yang diperoleh dari lapangan, terlihat bahwa peran sector
swasta dan lembaga swadaya masyarakat sangat kecil, baik di kabupaten
Mimika dan terlebih di Kabupaten Keerom. Di Kabupaten Mimika, perusahaan
yang memberi kontribusi kepada masyarakat pelaku usaha yang hanya
berdomisili di wilayah operasi PTFI, dan kontribusi yang diberikan tidak dalam

bentuk uang cash (fresh money), tetapi lebih cenderung dalam bentuk
pendidikan dan pelatihan (keterampilan manajemen keuangan, keterampilan
produksi) dan bantuan peralatan produksi.
Sedangkan di Kabupaten Keerom, peran sektor swasta dan lembaga
swadaya masyarakat tidak terlihat. Sekalipun ada perusahaan besar yang
beroperasi di wilayah Kabupaten Keerom, seperti misalnya PT Sinar Mas, yang
bergerak di bidang produksi Kelapa Sawit, namun terlihat belum dapat
memberikan kontribusi kepada peningkatan ekonomi masyarakat khususnya
kaum perempuan di Kabupaten Keerom.
Terkait dengan isu penyerapan tenaga kerja, data menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan antara kedua wilayah penelitian. Wilayah Mimika, 63
persen responden menyatakan tidak setuju dan 13 persen responden
menyatakan sangat tidak setuju jika merekrut tenaga kerja usaha kelompok
yang berasal dari anggota keluarga (Grafik 5.11). Hal ini terungkap dari hasil
wawancara bahwa untuk merekrut tenaga kerja, diutamakan bagi orang yang
mau bekerja, serius dan tekun dalam bekerja, baik yang memiliki hubungan
kekerabatan maupun yang tidak ada hubungan kekerabatan. Yang diutamakan
dalam system perekrutan seperti ini adalah kinerja, komitmen dan motivasi
kerja yang akan memberikan keuntungan bagi jalannya usaha serta
peningkatan kesejahteraan anggota kelompok usaha. Sedangkan untuk
wilayah Keerom, sebagian besar responden (50 persen) menyatakan Sangat
Setuju dan 46 persen menyatakan setuju jika merekrut tenaga kerja dari
kalangan anggota keluarga (Grafik 5.12). Manfaat dari perekrutan tenaga kerja
seperti ini, para pelaku usaha mudah untuk mengontrol kinerja dari setiap
tenaga kerja. Jika ada diantara tenaga kerja yang mengabaikan tugas dan
pekerjaannya, dapat dikenakan sangsi menurut aturan keluarga,

Sumber: Data Lapangan diolah, 2016.

5.4 Jenis Usaha Industri Rumahan
5.4.1 Kabupaten Mimika
Untuk menjalankan unit usaha, sebagian besar responden
cenderung berbentuk kelompok pada individu. Sistem yang digunakan
secara berkelompok, cenderung dipengaruhi oleh system kolektivitas
yang dijalankan sejak zaman leluhur orang Papua. Hal tersebut terus
mewarnai kehidupan masyarakat Papua termasuk didalam system
kewirausahaan.
Jenis usaha yang mendominasi usaha kelompok Perempuan
di Kabupaten Mimika adalah industri rumahan kerajinan tangan (88
persen) seperti piring lidi, vas bunga, bunga-bunga (Grafik 5.13). Seluruh
output (100 persen) dari proses produksi yang dilakukan oleh kelompok

usaha ini dalam bentuk bahan jadi atau final goods (Grafik 5.14).

5.4.2 Kabupaten Keerom
Dalam visi pemerintah daerah Keerom 2010-2015 : “membangun
Keerom dalam kebersamaan, menuju masyarakat yang damai, maju, mandiri
dan

sejahatera”

memperlihatkan

keberpihakan

pemerintah

kepada

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat asli Papua, terutama yang
bergerak dalam kegiatan ekonomi produktif.
Hasil survei memperlihatkan bahwa 60 persen responden menyatakan
kegiatan ekonomi perempuan di wilayah Keerom berjalan dengan baik.
Dengan pembiayaan bersumber dari partisipasi masyarakat (70 persen) dan
pemerintah daerah sebanyak 30 persen (Grafik 5.14)

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2016.

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2016.

Hasil kajian ini memperlihatkan suatu fenomena yang sangat baik, dimana
partisipasi masyarakat untuk membiayai proses produksi dan juga membiayai
kegiatan ekonomi baik individu maupun usaha kelompok, patut diberikan
apresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pelaku usaha
kepada pemerintah semakin kecil, serta tingkat kemandirian dunia usaha
semakin tinggi.

5.5 Tingkat Pendapatan dari Usaha Industri Rumahan
5.5.1 Kabupaten Mimika
Tingkat pendapatan yang diperoleh para pelaku usaha secara
kelompok di Kabupaten Mimika relative cukup besar, berkisar antara
kurang dari Rp 500.000 s/d Rp 1.500.000,- (Grafik 5.17). Secara rinci,
sebagian besar responden (79 persen) menerima pendapatan kurang dari
Rp 500.000,-. Atau pendapatan per bulan adalah sebesar Rp 2.000.000,-.
Kemudian pelaku usaha yang menerima pendapatan antara Rp 500.000,s/d Rp 1.000.000,- ( per bulan Rp 2.000.000 s/d Rp 4.000.000,-) hanya 18
persen responden. Sedangkan yang menerima pendapatan antara Rp
1.000.000 s/d Rp 1.500.000,- (Rp 4.000.000,- s/d Rp 6.000.000,-) sangat
kecil yakni sebanyak 8 persen responden,

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2016.

Pendapatan yang diterima oleh para pengusaha terlihat relative
kecil. Hal ini sangat berkorelasi dengan penyerapan pasar terhadap
produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Setiap produk yang mampu
memperoleh market share yang besar, akan semakin profitable. Semakin
besar market share suatu produk, semakin besar pula keuntungan yang
akan diraihnya.
Disamping luas pasar, keuntungan juga diperoleh dari lokasi pasar
dimana produk itu telah dipasarkan. Berdasarkan wawancara dengan
responden, terlihat bahwa sebagian besar (50 persen) hasil produksi di
Kabupaten Mimika belum dapat dipasarkan, atau dengan kata lain hanya
untuk konsumsi rumah tangga.

Kemudian 29 persen responden

memasarkan hasil produksinya dirumah dan 17 persen yang sudah
melakukan penjualan di pasar distrik (Grafik 5.18).

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2016.

5.5.2 Kabupaten Keerom
Tingkat pendapatan pelaku usaha kelompok di Kab. Keerom
rata-rata per bulan sangat bervariasi, pelaku usaha penerima
pendapatan lebih kecil dari Rp 2.000.000,- adalah sebanyak
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persen. Sedamgkan yang menerima pendapatan sebesar antara Rp
2.000.000,- dan Rp 4.000.000,- dan antara Rp 4.000.000 s/d

Rp

6.000.000,- masing-masing sebanyak 30 persen.

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2016.

Hasil yang dicapai oleh para pelaku usaha itu sangat tergantung dari
sistem dan lokasi pemasaran dari barang yang diproduksi. Berdasarkan
wawancara dengan responden, diperoleh informasi tentang lokasi pemasaran
produk industri rumahan yang dihasilkan oleh responden yaitu 80 persen
masih dipasarkan dirumah masing-masing, dan 20 persen dipasarkan di
pasar ibukota Kabupaten, yakni Arso 2 (Grafik 5.19).

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2016.

5.6 Pengalaman dalam berwirausaha
Berwirausaha merupakan suatu seni (art), oleh karena itu wirausaha
membutuhkan keterampilan (skill) dan juga pengalaman (experiences).
Sebagaimana yang dikemukakan dalam teori Experiences Curve bahwa
semakin banyak pengalaman seseorang dalam suatu bidang tertentu, maka
akan semakin meningkat skill dalam bidang itu, dan akan semakin mampu
menemukan strategi yang cemerlang dalam mengatasi berbagai kendala yang
dialami oleh kelompok usahanya,

Sumber: Data Lapangan Diolah, 2016.

Jika diamati dari aspek pengalaman menjalankan usaha kelompok
industry rumahan, maka 71 persen para pelaku usaha di Kabupaten Mimika
telah menjalankan usahanya dalam kurun waktu lebih dari 7 tahun dan hanya 25
persen pelaku usaha yang baru berada pada titik awal dalam menjalankan
usahanya antara 1-3 tahun (Grafik 20). Namun demikian, jika dihubungkan
antara

pengalaman

berusaha

(yang

dapat

dikatakan

sudah

cukup

berpengalaman) dengan kemampuan jangkauan lokasi pasar, maka dapat
dikatakan para pelaku usaha belum memiliki kemampuan untuk menerobos
hambatan transportasi, jarak tempuh, manajemen usaha sampai pada keahlian
menentukan harga jual atau perhitungan biaya produksi untuk menemukan
profit. Karena dari kurun waktu pengalaman usaha lebih dari 7 tahun,
seharusnya pelaku usaha sudah mampu menemukan strategi yang tepat untuk
memperluas jangkauan pasar kearah pasar regional, nasional bahkan
internasional yang lebih menguntungkan (profitable).
Sistem pemasaran yang dijalankan oleh pelaku usaha di Mimika, masih
menggunakan pihak ketiga (pedagang pengumpul) yang mendominari dalam
penetapan harga jual, sehingga pelaku usaha memiliki bargaining power yang
sangat lemah. Bahkan para pelaku usaha tidak tahu dengan pasti harga jual dari
setiap produk yang dihasilkannya. Para pelaku usaha memperoleh pendapatan
dalam bentuk uang yang sudah ditabung oleh pedagang pengumpul, dan dapat
diambil setahun sekali pada hari raya Natal atau Tahun Baru.
Kondisi di Kabupaten Keerom agak berbeda dengan Kabupaten Mimika,
dimana hanya sekitas 46 persen pelaku usaha yang memiliki pengalaman
usaha lebih dari 7 tahun. Kemudian 33 persen pelaku usaha mempunyai
pengalaman 1-3 than dan 21 persen pelaku usaha yang berpengalaman 3-5
tahun (Grafik 5.21).
Walaupun usia kelompok usia relative lebih rendah, jangkauan pasar
yang mampu dicapai lebih luas, yakni telah mencapai pasar kabupaten di Arso 2
(ibukota kabupaten). Hal ini disebabkan karena jarak dari kampong ke pasar
kabupaten relative dekat, dan disertai dengan mudahnya akses dan tersedianya
sarana prasarana transportasi yang cukup memadai, sehingga para pelaku
pasar mengalami kemudahan untuk menjangkau pasar kabupaten dan bahkan

pasar di luar kabupaten (Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Provinsi
Papua).

5.7 Faktor Penghambat
Bertolak dari hasil wawancara dan pengamatan langsung, usaha yang
dijalankan oleh para pelaku usaha industry rumahan baik yang ada di Kabupaten
Mimika maupun Kabupaten Keerom antara lain :
5.7.1 Kurangnya Pengalaman Mengikuti Pelatihan Keterampilan Produksi
Barang
Rendahnya skill (keterampilan) anggota kelompok disebabkan
karena sebagian besar anggota kelompok sama sekali tidak pernah
mengikuti pelatihan yang terkait dengan cara membuat barang-barang
yang diproduksi oleh kelompok usahanya.
Sebagaimana yang dialami oleh anggota kelompok usaha di Kabupaten
Mimika, 46 persen responden menyatakan tidak pernah sama sekali dan
33 persen menyatakan tidak pernah terlibat dalam kegiatan pelatihan
keterampilan. Hanya 21 persen yang menyatakan pernah 1 kali mengikuti
pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana Kab, Mimika, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kampung Kab, Mimika (Grafik 5.22). Oleh sebab itu sangat dipahami jika
produk yang dihasilkannya tidak dapat menembus pasar kabupaten
ataupun provinsi, dapat disebabkan karena kualitas produk belum dapat
bersaing dengan prosuk sejenis yang berasal dari daerah lain.

Sumber: Data Lapangan diolah, 2016.

Jika dibandingkan dengan
kondisi yang dialami oleh
pelaku usaha di Kabupaten
Keerom,

25

responden

persen
menyatakan

sangat tidak pernah dan 33
persen

menyatakan

tidak

pernah mengikuti pelatihan
keterampilan. BNamun, terdapat 38 persen responden menyatakan
pernah mengikuti 1 kali dan bahkan ada 4 persen responden yang pernah
mengikuti pelatihan lebih dari 3 kali (Grafik 5.23).

5.7.2 Rendahnya Pengetahuan Tentang Manajemen Usaha
Sebagaimana

diketahui

bahwa

keberhasilan

seseorang

menjalankan usaha dapat disebabkan karena sejak dilahirkan orang
tersebut sudah memiliki business sense (naluri bisnis), sehingga tanpa
diberikan pengetahuan tambahan, mereka dapat menjalankan usahanya
hingga dapat meraih keuntungan yang sangat besar.
Hal ini agak berbeda dengan kondisi masyarakat di Kabupaten
Mimika dan Keerom. Menurut beberapa hasil penelitian, masyarakat
di kedua wilayah ini, terlahir dari masyarakat peramu dan kehidupannya
sangat bergantung kepada tersedianya sumber daya alam. Oleh sebab
itu, dengan mulai diperkenalkannya dunia wirausaha bagi mereka, maka
hal itu merupakan hal yang baru, sehingga untuk meningkatkan
keterampilan mereka dalam menjalankan usaha dibutuhkan berbagai
pengetahuan tambahan, terutama mengenai Manajemen Usaha, termasuk
manajemen pemasaran dan keuangan.
Terkait dengan aspek pemasaran, khususnya pengetahuan tentang
selera konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh kelompok usaha,
seperti yang dikemukakan oleh responden di kedua lokasi penelitian
(Grafik 5.24 dan Grafik 5.25)

Sumber: Data Lapangan diolah, 2016.

Data menunjukkan bahwa 96 persen anggota kelompok usaha
di Kabupaten Mimika tidak memahami permintaan atau selera konsumen
terhadap hasil produksinya. Dan anggota kelompok memahami selera
konsumen hanya sekitar 4 persen responden. Sama halnya dengan
pelaku usaha di Kabupaten Keerom, 92 persen responden tidak
mengetahui selera konsumen dari hasil produksinya.
Hal ini dibuktikan dengan salah satu hasil produksinya, misalnya
piring lidi yang diproduksi di Distrik Atuka (Mimika), tidak dihaluskan
dengan vernis, sehingga masih kelihatan kasar (Gambar 5.1), Demikian
pula dengan vas bunga yang diproduksi di Arso 2 (Keerom) masih terlihat
agak kasar (Gambar 5.2)
Faktor penghambat lainnya adalah ketidak-pahaman para pelaku
usaha dalam menghitung biaya produksi dan menentukan harga jual,
sehingga mereka hanya mempercayakan hasil produksinya kepada pihak
ketiga yang akan memasarkan produknya. Merekapun tidak mengetahui
dengan pasti harga jual yang ditetapkan terhadap produk yang
dihasilkannya. Hal ini akan bermuara kepada ketidak-tahuan mereka
tentang keuntungan atau kerugian yang dialaminya.
Kendala berikutnya, yaitu minimnya pengetahuan pelaku usaha
tentang sistem pembukuan. Hampir keseluruhan responden di kedua

kabupaten tidak pernah melakukan pembukuan untuk mencatat seluruh
aktivitas transaksi yang dilakukannya. Hal inilah yang menyebabkan para
pelaku usaha untuk mengakses modal dari lembaga perbankan. Karena
salag satu persayaratan untuk mendapatkan bantuan modal dari lembaga
perbankan adalah pembukuan usaha.

5.8 Model Pemberdayaan
Secara empiris, Provinsi Papua bahkan seluruh tanah Papua masih
sangat lekat dengan issue sosial budaya, oleh karena itu hampir seluruh
kegiatan pembangunan cenderung difokuskan pada pembangunan yang
berorientasi pada local wisdom (kearifan lokal) dan disandingkan dengan
kekayaan sumber daya alam serta high-tech development. Sehingga terlihat
adanya sinergitas yang saling membangun dan menopang menuju terciptanya
keunggulan

yang

bersumber

dari

pemilikan

potensi

masyarakat

dan

kemampuan daerah.
Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk pemberdayaan
ekonomi yang berbasis kekayaan sumber daya alam. Pakar Ekonomi Global,
Eriksen & Mikkelsen, (1993) dan Barney (1997) menyatakan dalam teorinya
Resource-based Theory bahwa perpaduan antara kekayaan dan kualitas
sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi merupakan kunci
terwujudnya Sustainable Competitive Advantage.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan di tanah Papua untuk menciptakan
keunggulan kompetitif dan kemandirian Ekonomi Masyarakat Lokal secara
berkelanjutan dengan mengandalkan pada potensi sumber daya alam dengan
capabilities dalam bidang teknologi dan juga pengetahuan yang rendah adalah:
Pola Pendampingan.
Pelaksanaan pola ini harus berakhir dengan saling memberikan
keuntungan dan manfaat (mutual benefit) bagi semua pihak yang terlibat, baik
pihak adat (LMA), pihak swasta (investor domestik maupun investor asing),
LSM, dan pemerintah. Secara khusus di Provinsi Papua, dimana hampir
semua kepemilikan aset di daerah pedesaan dikuasai oleh masyarakat adat,
karena itu perlu melibatkan pihak pemilik hak ulayat dan ikatan kekerabatan di
kedua lokasi penelitian.
Mengingat keterbatasan pengetahuan, skill dan kemampuan masyarakat
pelaku usaha khususnya pelaku usaha orang Asli Papua, maka pola
Pendampingan itu perlu diperlengkapi dengan beberapa pengetahuan praktis
yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha, seperti Manajemen Usaha,
Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran dengan menggunakan Teknik
Learning by Doing (belajar sambil praktek).

`

BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan hasil pembahasan, maka kesimpulan
yang dihasilkan adalah:
6.1.1

Pemerintah Kabupaten Mimika belum memiliki kebijakan khusus terkait
kegiatan industry rumahan, karena adanya PTFI yang telah menyisihkan
dana 1 persen dari yang diperuntukkan bagi masyarakat 2 suku asli
Mimika (Amugme dan Kamoro) dan 5 suku Papua lainnya, yang tanah
ulayatnya digunakan oleh PTFI.. Sedangkan Pemerintah Kabupaten
Keerom telah membuat beberapa kebijakan pengentasan kemiskinan
namun tidak spesifik terkait industri rumahan untuk peningkatan
pendapatan keluarga.

6.1.2 Peran dunia usaha dan organisasi masyarakat dalam memperluas
lapangan pekerjaan melalui aktivitas industri rumahan masih sangat
minim dirasakan oleh para pelaku usaha, khususnya di Kabupaten
Keerom.

6.1.3 Model pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kinerja
industri rumah tangga dalam penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Mimika dan Kabupaten Keerom adalah salah satu
strategi yang dapat dilakukan di tanah Papua untuk menciptakan
keunggulan kompetitif dan kemandirian Ekonomi Masyarakat Lokal
secara berkelanjutan yang berbasis pada potensi sumber daya
alam

adalah:

Pola

Pendampingan

yakni

meningkatkan

pengetahuan, skill dan kemampuan dalam bidang kewirausahaan
berbasis kearifan lokal.
6.2 Rekomendasi
6.2.1 Penetapan Peraturan Daerah sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah
Daerah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Keerom dalam upaya
penanggulangan kemiskinan untuk memberdayakan kaum perempuan
serta mengembangkan potensi lokal.
6.2.2 Melakukan pola pendampingan kepada para pelaku usaha industri
rumahan dengan teknik Learning by doing untuk mengatasi keterbatasan

pengetahuan, skill dan kemampuan dalam wirausaha terkait Manajemen
Usaha, Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran
6.2.3 Melibatkan Sektor swasta, Lembaga Masyarakat

dan Lembaga Adat

untuk mendorong sektor industri rumahan di Kabupaten Keerom dan
Mimika,
6.2.4 Membangun kerjasama BPPPA dan KB dengan Dinas Koperasi dan UKM
serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Mimika dan
Kabupaten Keerom dalam bentuk koperasi untuk menghimpun dan
memasarkan produk industry rumahan (kerajinan dan pangan) dengan
harga yang layak.
6.2.5 Membuka galeri utuk pemasaran hasil industri rumahan di tempat-tempat
yang mudah diakses antaralain: di bandara dan juga di dalam kota
di kabupaten keerom dan di Mimika
6.2.6 Melakukan penelitian lanjutan utuk wilayah lain di provinsi Papua, yang
berkaitan dengan Industri Rumahan.
6.2.7 Melakukan kajian lanjutan untuk mengidentifikasi CSR dan dunia usaha
di distrik-distrik di Papua yang telah membantu Industri Rumahan
di Provinsi Papua.
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