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 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Minasari merupakan suatu 
wadah untuk pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan 
potensi perempuan dalam bidang perikanan yaitu budidaya ikan. Hal ini menjadi 
alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian pada pengurus maupun anggota 
dari Pokdakan Minasari. Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui 
pemberdayaan perempuan melalui kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) 
Minasari ditinjau dari perspektif gender di Dusun Beji, 2) untuk mengetahui 
faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan perempuan melalui 
Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Minasari di Dusun Beji. 

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Beji, Sumberagung, Jetis, Bantul, 
Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari pihak pengurus dan 
anggota Pokdakan Minasari (sumber data primer) serta dari observasi, 
dokumentasi, dan data dari Pokdakan Minasari (sumber data sekunder). Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Objek dalam 
penelitian ini adalah masyarakat di Dusun Beji yang menjadi anggota Pokdakan 
Minasari. Teknik sampling yang digunakan adalah sampel bertujuan (purposive 
sample). Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Bentuk analisis data 
yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang 
meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang 
dilakukan Pokdakan Minasari dapat mengembangkan potensi perempuan ibu 
rumah tangga yang menjadi anggotanya sehingga dapat membudidayakan ikan 
secara mandiri.  Program kegiatan yang rutin dilaksanakan yaitu pemeliharaan 
ikan secara kelompok dan individu, pertemuan rutin, serta pelatihan. Ada faktor 
pendukung dan faktor penghambat bagi Pokdakan Minasari dalam proses 
pemberdayaan. Faktor pendukungnya antara lain: 1) motivasi anggota Pokdakan 
Minasari, 2) sarana dan prasarana yang memadai, 3) adanya pelatihan, 4) 
memiliki ketua yang aktif, 5) peran pemerintah. Sedangkan yang menjadi faktor 
penghambatnya antara lain: 1) modal yang terbatas dan timbulnya hama penyakit 
ikan. 
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