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                                BAB  IV 

KESIMPULAN 

 

A. KESIMPULAN 

Dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Plan International 

PU Kebumen terhadap anak anak di desa Logandu ini mengalami kendala, 

terutama kurang partisipasinya masyarakat Desa Logandu terutama para orang tua 

anak itu sendiri. Hal in terlihat dari beberapa program kegiatan yang dilakukan 

Plan International PU Kebumen, seperti  Mengadakan Training  (pelatihan), 

Mengadakan pelatihan Informasi dan Teknologi, Mengadakan Out Bond, dan 

Mengadakan kursus Bahasa Inggris Mengadakan Focus Group Discussion dan 

Mengadakan pelatihan fotografi. Dilihat dari jumlah peserta yang hadir mengikuti 

kegiatan tersebut kehadiran peserta tidak sesuai dengan target. Beberapa kegiatan 

tersebut diantaranya pelatihan informasi dan teknologi, photography, serta 

pelatihan kursus Bahasa Inggris yang lama kelamaan pesertanya berkurang. 

Kurangnya partisipasi masyarakat Desa Lohgandu terhadap program yang 

diberikan dari Plan International PU Kebumen ini disebabkan oleh: 

1. Kontinuitas Pelaksanaan Program Kegiatan Plan 

2. Jadwal kegiatan yang tidak tepat 

3. Tempat kegiatan yang tidak strategis 

4. Bentuk kegiatan untuk anak anak yang monoton 

5. Program kegiatan yang salah sasaran 
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Kontinuitas waktu dan pelaksaan suatu program pemberdayaan sangat 

dibutuhkan demi memperkuat trasformasi ilmu dan teknologi kepada warga 

masyarakat, agar masyarakat mampu dan mandiri untuk melakukan perubahan 

dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan partisipasi 

masyarakat akan semakin kuat ketika masyarakat mulai memahami dan mengerti 

tahap demi tahap proses pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan oleh 

pihak plan menuju kepada tujuan utamanya yaitu pemenuhan hak anak. 

Dilihat dari karakteristik demografi desa Logandu, permasalahan ekonomi 

merupakan masalah yang paling utama dihadapi oleh masyarakat desa Lohgandu, 

Maka berpijak dari kondisi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat 

Desa Logandu tersebut, strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Plan 

International perlu dirubah focusnya terlebih dahulu, yaitu lebih menitik beratkan 

pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang menjadi permasalahan 

utama yang dihadapi oleh masyarakat Desa Lohgandu. 

Setelah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan Plan 

International ini tercapai, maka akan menjadi pintu masuk pihak Plan 

International PU Kebumen untuk menjalankan program utamanya, yaitu 

pemberdayaan anak, karena para orang tua sudah tidak punya masalah dengan 

kehidupan ekonominya dan akan menjadi hubungan balas budi dari masyarakat 

kepada pihak Plan International untuk membantu Plan International PU Kebumen 

menjalankan program program pemberdayaan anak di Desa Lohgandu, dan 

permasalahan kurangnya partisipatif masyarakat Lohgandu terhadap program Plan 

International PU Kebumen teratasi. Jadi perlu perubahan strategi pemberdayaan  

 

 



60 
 

yaitu dari pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju pemberdayaan anak anak, 

untuk meningkatkan partisipatif orang tua terhadap program pemberdayaan anak 

yang dilakukan oleh Plan International PU Kebumen. 

 

B. SARAN 

1. Perlunya pihak Plan International PU Kebumen memberikan program 

program pemberdayaan yang sifatnya kontinuitas kepada masyarakat 

desa Logandu terutama dalam hal menambah pemasukan ekonomi 

masyarakat. 

2. Adanya perubahan strategi pemberdayaan yang tidak langsung fokus 

ke permasalahan anak tapi ke permasalahan  para orang tua dahulu. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Partisipasi Masyarakat Desa Logandu, Kebumen, Jawa Tengah terhadap 

Program PLAN Internasional  

 

Untuk PLAN Internasional PU Kebumen, Wawancara dengan Pak SB, Program Unit 

Manager (PUM) PLAN Internasional PU Kebumen, Kamis, 12 Juli 2009, Pukul 15.00 

Wib 

 

1) Kegiatan apa saja yang diberikan oleh PLAN untuk melibatkan 

masyarakat desa Logandu? 

 “Kegiatan untuk masyarakat desa Logandu bermacam – macam, antara 
lain training atau pelatihan, Out Bond, pelatihan Informasi dan Teknologi, 
Focus Group Discussion, pelatihan fotografi, dan kursus bahasa Inggris.” 

 

2) Apakah kegiatan tersebut dilakukan secara rutin? 

”Jadwal kegiatannya menyesuaikan jenisnya , seperti kursus bahasa 
inggris dilaksanakan setiap sabtu sore, Out Bond dilaksanakan 3 bulan sekali, 
pelatihan Informasi dan Teknologi 2 bulan sekali, Focus Group Discussion 
setiap bulan.” 

 

3) Manfaat apa yang diperoleh dari kegiatan tersebut? 

”Manfaat dari kegiatan tersebut adalah, dari pihak PLAN tentunya dapat 
lebih dekat dengan masyarakat dan untuk masyarakat, menambah 
pengetahuan dan informasi.” 

 

 

 

 

 



Untuk CTA PLAN PU Kebumen, Wawancara dengan Pak Ambar, Community 

Tranformation Agent (CTA) PLAN Internasional PU Kebumen, Jumat, 13 Juli 2009, 

Pukul 09.00 Wib 

 

1) Sebagai CTA, pesan apa yang anda bawa untuk masyarakat desa 

Logandu? 

“Penyampaian hak anak kepada masyarakat dan anak-anak di desa 
Logandu.” 

 

2) Bagaimana usaha untuk pendekatan kepada masyarakat agar mau 

berpartisipasi? 

“dengan membentuk kelompok pendamping anak atau yang sering disebut 
KPA, KPA ini lebih ke pengganti tugas CTA seandainya CTA tidak bisa hadir 
dalam suatu kegiatan di desa ini. Disini kami memilih ketua KPA ini adalah 
pak Mardiadi, pak Mardiadi ini dimata masyarakat merupakan salah seorang  
tokoh masyarakat di desa Logandu, jadi lebih mudah unutk penyampain pesan 
ke warga masyarakat.” 

 

 

Untuk Komunitas Pendamping Anak (KPA) desa Logandu, Wawancara dengan Pak 

Mardiadi, ketua kelompok pendamping anak (KPA) desa Logandu CHILD AL HABIB, 

Jumat, 13 Juli 2009, Pukul 09.00 Wib 

 

1) KPA itu apa pak? 

KPA ini merupakan perwakilan dari masyarakat yang mau lebih dalam 
terlibat dalam pemberdayaan  anak dan bekerja sama dengan PLAN. 
Kepanjangan KPA itu adalah kelompok pendamping anak. 
 

 

 



2) Bagaimana partisipasi masyarakat desa Logandu terhadap program 

kegiatan yang diberikan oleh PLAN internasional? 

Jawaban: 

Pada dasarnya masyarakat tertarik mengikuti program kegiatan yang 
dilakukan oleh PLAN internasional, namun dalam praktek di lapangan 
antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi langsung terhadap program 
tersebut rendah.  
 

 

3) Mengapa partisipasi masyarakat terhadap program PLAN rendah? 

Jawaban:  

karena masyarakat masih merasa belum melek teknologi dan belum dapat 
memahami peran dari teknologi itu sendiri untuk kehidupan mereka yg lebih 
baik. Masyarakat desa Logandu berharap ada program untuk pemberdayaan 
ekonomi keluarga. 
  

4) Bagaimana kondisi masyarakat sebelum mengikuti kegiatan tersebut dan 

sesudah mengikuti kegiatan tersebut? 

Jawaban :  

setelah mengikuti kegiatan tersebut masyarakat mulai mengenal dan belajar 
teknologi, seperti kamera, kamera video, internet dan Focus Group 
Discussion. 
 

5) Apakah dengan adanya kegiatan tersebut dapat membantu pemahaman 

masyarakat untuk peduli terhadap anak? 

Jawaban : 

Dikatakan membantu iya, walaupun sedikit. Saya katakan sedikit karena 
menurut saya program yang ditawarkan PLAN hanya sebagai media 
penghubung antara anak dengan orang tua asuh yang ada di luar negeri. 
 

6) Apa yang bapak harapkan dari PLAN internasional untuk masa yang 

akan datang? 

 

 



Jawaban :  

saya berharap PLAN internasional juga memperhatikan pemberdayaan 
ekonomi keluarga seperti yang diharapkan oleh masyarakat desa Logandu. 

 

Untuk warga desa Logandu, Wawancara dengan Pak Kromo, Jumat, 13 Juli 2009, 

Pukul 09.00 Wib adalah sebagai: 

1) Apa yang anda ketahui tentang PLAN Internasional? 

Jawaban: 

PLAN kui LSM sing ngurusi bocah – bocah mas. 

2) Kegiatan apa yang dilakukan PLAN Internasional di desa Logandu ini? 

Jawaban :  

Kathah mas,wonten pelatihan poto,ndamel pilem, latihan bahasa inggris, lan 
diskusi. 
 

3) Apakah anda mengikuti kegiatan yang diadakan PLAN Internasional? 

Mengapa anda mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh PLAN 

Internasional? 

Jawaban :  

Nggih nderek mas ning kulo mboten nderek kabeh, namung sak selanipun, 
kulo nderek kegiatane PLAN amargi pas selo mawon lan nderek konco. 
 

4) Apa yang anda rasakan setelah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh 

PLAN Internasional? 

Jawaban : isa ndemek kamera lan video mas. 

5) Apakah anda merasakan manfaat dari mengikuti kegiatan yang 

dilakukan oleh PLAN Internasional? 

Jawaban : biasa bae mas. 

 

 



6) Apa yang anda harapkan untuk PLAN Internasional dimasa yang akan 

datang? 

Jawaban : ngajari wirausaha warga. 

 

Untuk warga desa Logandu, Wawancara dengan Pak Walijo, Jumat, 13 Juli 2009, 

Pukul 16.00 Wib 

 

1) Apa yang anda ketahui tentang PLAN Internasional? 

Jawaban: 

Kantor sing ngurusi masalah hak – hak anak. 

2) Kegiatan apa yang dilakukan PLAN Internasional di desa Logandu ini? 

Jawaban :  

Akeh mas, nyong lali opo bae, sing jelas ana ajar bahasa inggris’e. 
 

3) Apakah anda mengikuti kegiatan yang diadakan PLAN Internasional? 

Mengapa anda mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh PLAN 

Internasional? 

Jawaban :  

melok mas, y mung di ajak bae karo konco – konco, sakjane inyong rak 
paham teknologi. 
 

4) Apa yang anda rasakan setelah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh 

PLAN Internasional? 

Jawaban :  

Seneng le kumpul – kumpul bae mas. 

 

 



5) Apakah anda merasakan manfaat dari mengikuti kegiatan yang 

dilakukan oleh PLAN Internasional? 

Jawaban :  

biasa bae mas. 

6) Apa yang anda harapkan untuk PLAN Internasional dimasa yang akan 

datang? 

Jawaban :  

Opo y mas,ya sing apik – apik bae lah kanggo warga. 

 

Untuk warga desa Logandu, Wawancara dengan Bu Jum, Jumat, 13 Juli 2009, Pukul 

16.00 Wib 

 

1) Apa yang anda ketahui tentang PLAN Internasional? 

Jawaban: 

Lembaga yang mengurusi anak mas 

2) Kegiatan apa yang dilakukan PLAN Internasional di desa Logandu ini? 

Jawaban :  

Akeh mas, nyong lali opo bae, sing jelas ana ajar bahasa inggris’e 
 

3) Apakah anda mengikuti kegiatan yang diadakan PLAN Internasional? 

Mengapa anda mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh PLAN 

Internasional? 

Jawaban :  

 

 



melok mas, ya nyong pengen ngerti bae mas program’e opo sopo reti iso ngo 

nambah penghasilan rumah tanggane nyong’e. 

4) Apa yang anda rasakan setelah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh 

PLAN Internasional? 

Jawaban :  

Seneng mas, tapi nyong’e ora mudeng karo program’e sing jarene ngawe 
masyarakat desa melek teknologi. 
 

5) Apakah anda merasakan manfaat dari mengikuti kegiatan yang 

dilakukan oleh PLAN Internasional? 

Jawaban :  

Nek seneng kuwi manfaat ora mas??? Hahahaha 
nek kango nyong’e ora nana manfaat’e lha nyong’e ora dong opo sing di 
karepne karo program’e kuwi mas. 
 

6) Apa yang anda harapkan untuk PLAN Internasional dimasa yang akan 

datang? 

Jawaban :  

Opo bae sing penting iso ngawe  urip’e warga luwih makmur. Iso ngo nambah 
tuku uyah lah mas.  
 

Warga yang tidak mengikuti pelatihan 

Untuk warga desa Logandu, Wawancara dengan Pak Jono, Jumat, 13 Juli 2009, Pukul 

16.00 Wib 

 

1) Apa yang anda ketahui tentang PLAN Internasional? 

Jawaban: 

Lembaga yang mengurusi anak mas 

 

 



2) Kegiatan apa yang dilakukan PLAN Internasional di desa Logandu ini? 

Jawaban :  

Jare tanggane nyong’e sing melu akeh mas program’e ana ngajari bahasa 
inggris, ana pelatihan  poto. Ono ngajar’i diskusi.  
 

3) Apakah anda mengikuti kegiatan yang diadakan PLAN Internasional? 

Mengapa anda tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh PLAN 

Internasional? 

Jawaban: 

Nyong’e ora melu acara kuwi mas, lha nyong’e mikir ora nana gunane 
acarane kuwi kango nyong’e. Luwih penak nyong’e nang sawah mas 
mbangane melu acara sing mbingungne koyo ngunu kuwi. 

 

4) Kalau begitu program yang seperti apa yang bapak inginkan?? 

Jawaban:  

Nek nyong’e luwih seneng program sing iso ngawe warga luwih makmur. 
Misal’e warga di ajari ngawe pupuk kompos, kan sak iki pupuk larang mas, 
terus warga di ajari ngawe racun hama  sik alami. Yo pokok’e program sik iso 
ngawe urip luwih mulyo lah mas... ya iyo to mas??  Hehehe. 
 

 

Untuk warga desa Logandu, Wawancara dengan Pak Nur, Jumat, 13 Juli 2009, Pukul 

16.00 Wib 

 

1) Apa yang anda ketahui tentang PLAN Internasional? 

Jawaban: 

Lembaga yang mengurusi anak mas 

2) Kegiatan apa yang dilakukan PLAN Internasional di desa Logandu ini? 

 

 



Jawaban :  

Nek nyong’e kurungu krungu mas akeh temen lah programe ono latihan 
bahasa inggris, ono latihan motho, ono latihan rapat terus sik akeh maning 
mas tapi nyonge ora kelingan hehehe. 
 

3) Apakah anda mengikuti kegiatan yang diadakan PLAN Internasional? 

Mengapa anda tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh PLAN 

Internasional? 

Jawaban: 

Ora mas, nyonge ora melu. 
Lha nyonge memeng melu acara ne kuwi mas, nyonge milih ngarit suket 
kango pake sapi bae mas. Dari pada melu acara sing nyong’e ora reti 
kegunaanne kango nyonge apa. 

 

4) Kalau begitu program yang seperti apa yang bapak inginkan?? 

Jawaban:  

Sing penting iso ngo tambah ngolek duit mas.  
Misal’e program ternak sapi sing apik. Opo program gawe pupuk kandang 
opo program coro ngilangi homo pari sing aman. Ya pokoke sing koyo ngono 
kuwi lah mas. 

Untuk warga desa Logandu, Wawancara dengan Bu Jumal, Jumat, 13 Juli 2009, Pukul 

16.00 Wib 

 

1) Apa yang anda ketahui tentang PLAN Internasional? 

Jawaban: 

Lembaga yang mengurusi anak mas 

2) Kegiatan apa yang dilakukan PLAN Internasional di desa Logandu ini? 

Jawaban :  

Kulo mboten ngertos mas hehe  

 

 



Nek krungu krungu program’e katah enten ngajari bahasa inggris terus motho 
ngih onten.  
 

3) Apakah anda mengikuti kegiatan yang diadakan PLAN Internasional? 

Mengapa anda tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh PLAN 

Internasional? 

Jawaban: 

Kulo mboten tumut acarane niku mas. 
Lha kulo mboten remen kalih program’e nipun. Mboten enten kegunanaane 
nge kulo mas.  

 

4) Kalau begitu program yang seperti apa yang ibu inginkan?? 

Jawaban:  

Nek kulo pengen program sing saged ngajari ibu ibu ndamel kue nopo ndamel 
rajutan nopo tenun... pokoke sing saged di dol nang pasar ben iso mbantu 
mbantu suami nambah penghasilan mas.  
 

Untuk warga desa Logandu, Wawancara dengan Bu Legiyem, Jumat, 13 Juli 2009, 

Pukul 16.00 Wib 

 

1) Apa yang anda ketahui tentang PLAN Internasional? 

Jawaban: 

Lembaga yang mengurusi anak mas 

2) Kegiatan apa yang dilakukan PLAN Internasional di desa Logandu ini? 

Jawaban :  

Terose anake kulo mas,  katah programe enten  ngajari moto, enten  ngajari 
ngomong bahasa inggris.  
 

 

 



3) Apakah anda mengikuti kegiatan yang diadakan PLAN Internasional? 

Mengapa anda tidak mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh PLAN 

Internasional? 

Jawaban: 

Kulo mboten nderek acara ne niku mas, lha kulo mboten remen kalih 
program’e nipun. Lha tiang setri kok di ajari motho to mas. Lak ngih mboten 
enten gunane mas.  

 

4) Kalau begitu program yang seperti apa yang ibu  inginkan?? 

Jawaban:  

Nek kulo pengen ibu - ibu niki di ajari ndamel jajan pasar, ndamel kerajinan 
tangan  nopo di ajari budidaya kembang nopo ternak. Kersane saged mbantu 
mbantu suami madhos arto mas.  
 

 

 

 

 

 

 

 


