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BAB I

PENOAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pem ba,ngu na n keluarga merupakan upaya

menyeluruh dan terpadu yang dilakukan

oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga

untuk meningkatkan kualitas keluarga agar

dapat mela ksa naka n fungsinya secara

optimal, yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga. Dalam
pembangunan keluarga dilaksanakan
pembinaan ketahanan dan kesejahteraan

keluarga dengan kondisi kualitas keluarga

ya ng mencakup aspek pendidikan,
kesehatan, e konom i, sosia I budaya,
kemandirian keluarga dan mental spiritual
serta nilai-nilai agama yang merupakan

dasar untuk mencapai keluarga sejahtera.



Untuk mewujudkan kualitas kelua rga
tersebut perlu ditopang oleh dua tiang utama
yaitu Keluarga Kecil agar bebannya tidak
terlalu berat, dan Keluarga Sejahtera dengan
ekonomi yang kuat. Oleh karena itu perlu
adanya peningkatan kualitas pelayanan dan
kemarldirian dalam ber KB. Sedangkan untuk
me n ingkata n ketahanan ekonomi, keluarga
terutama keluarga pra sejahtera dan se.jahtera I

diberdayakan dengan melakukan kegiata n

usaha ekonomi produktif yang tergabung
dalam Kelompok Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (U P P KS),
dengan cara menggugah minat dan semangat
keluarga untuk berwirausaha, agar terjadi
perubahan perilaku keluarga agar mau, tahu
dan mampu melakukan usaha ekonomi
produktif- Melalui kelompok U PPKS, keluarga
khusus Keluarga pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I diperisapkan untuk
mengembangkan dirinya menjadi suatu unit
yang mandiri sehingga sanggup untuk
meningkatkan kesejahteraan lahir dan
batinnya dengan penuh kemandirian dan



semangat yang tangguh dalam menjalankan
keglatan ekonomi produktif baik secara
berkelompok maupun secara sendiri-sendiri
serta mema ntapka n kesertaan dan
kemandirian ber KB anggota kelompok
UPPK5.

B. TUJUAN

UMUM:

Memberikan acuan dalam pengem banga n

pemberdayaan ekomomi keluarga melalui
kegiatan usaha ekonomi produktif yang

diwadahi kelompok UPPKS dalam rangka

meningkatka n kesejahteraa n keluarga.

KHUSUS:

1. Tersedianya buku saku tentang usaha

ekonomi produktif untuk meningkatka n

kemampuan dan keterampilan bagi
pengelola UPPK5.



2.

3.

Memahami peran fungsinya secara
tehnis dalam pengelolaan usaha miki-r.r
kelompok UPPKS di wilayah binaanya.
Mampu mengintegrasikan be rbaga i

p rogra m sosia l-e ko n o rn i

kem asya ra kata n de nga n program
, Keluarga Berencana.

4. Meningkatkan pembinaan ke lo m pok
UPPKS untuk menjadi motivator
program KB di la pa nga n.

C. SASARAN:

Langsung:

Pengelola dan pela ksa na program
pemberdayaa n ekonomi keluarga .

Tidak langsung :

- Keluarga pra sejahtra dan keluarga
Sejahtera I yang tergabung dalam wadah
kelompok U PPKs.



- Mahasiswa KKN, pensiunan petugas
lapangan KB yang di tugaskan sebagai
pendamping kelompok U PPKS.

- Sebagai literatur bagi mitrakerja.

PENGERTIAN

Usaha Ekonomi Produktif ada la h
kegiatan usaha untuk menghasilka n

barang atau jasa dan memasarkan
dalam rangka peningkatan pendapatan
ke lua rga.

Usa ha Peningkata n Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPK5), ya itu
merupakan kegiatan ekonomi
produktif yang be ra nggota ka n

terutama ibu /wanita yang berasal dari
keluarga pra sejahtera, sejahtera I

sampai sejahtera lll plus, baik yang
belum, sedang maupun peserta KB
guna meningkatkan pendapatan
keluarga dalam rangka mewujudka n

keluarga sejahtera.



5.

Kelompok UPPKS adala h sekumpulan
keluarga yang saling berinteraksi dan
terdiri dari berbagai tahapan keluarga
sejahtera, mulai dari keluarga pra

se.ja hte ra sampai dengan keluarga
pejahtera lll plus baik yang sudah
menjadi akseptor KB, PUS yang belum
ber KB, serta anggota masyarakat yang

berminat dalam rangka mewujudkan
keluarga kecil bahagia sejahtera, aktif
melakukan berbagai kegiatan usaha

bersama dalam bidang usaha ekonomi
produktif(UEP).

Wirausa ha adalah kemampuan
mamanfaatka n setiap kesempatan atau
peluang usaha ekonomi p rod u ktif
dengan ma ma nfaatkan sumber daya
yang ada untuk memperoleh
keuntunga n.

Pemberdayaan Ekonomi ada la h proses

upaya untuk memenuhi kebutu ha n

hidup yang lebih baik dalam bidang



7.

ekonomi melalui pemberdayaaan
m asyara kat untuk meningkatkan
kesejahteraan.

Alat Teknolongi Tepat Guna (ATTG)

;ialah alat untuk meningkatkan
produksi dan mutu produk dengan
ma ma nfaatka n teknologi yang relatif
sederhana dan biaya pengadaan serta
biaya operasionalnya sesuai denga n

dana yang tersed ia.

Lembaga Keuangan Mikro (tKM)
adalah badan usaha keuangan bukan
Bank yang melakukan penyediaan jasa

keuangan kepada pengusaha kecil dan
mikro serta masyarakat berpenghasilan
rendah yang tidak terlayani oleh
lembaga keuangan formal dan telah
berorientasi pasar.

Pendampingan adalah suatu kegiatan
interaksi yang mempunyai jangka

waktu tertentu dengan menem patka n

8.



9.

tenaga profesiona I dalam rangka
memberi d ukunga n untu k keberhasilan

pelaksanaan kegiatan kelompok
UPPKS.

Pengemasan adalah suatu cara untuk

membungkus produk agar da pat

membantu mencega h atau mengurangi

terjadinya kerusakan pada produk yang

dikemas menjadi berkualitas dan

menarik.

Pemasaran ada la h p rose s untuk
merencanakan dan menentukan harga

sampai dengan mempromosikan dan

mendistribusikan barang dan jasa yang

bisa memuaskan konsumen-

10.


