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Abstract  
This study discuss how women capacity building in The Feminization of Poverty Mitigation Program in District Dongko,  

Trenggalek. This study is important because women are considered as one of the key stakeholders in development. The capacity 

building of women will provide space for womankind to be decision maker for themselves and environment because they also have 

the right to obtain and maintenance the available resources around them. This study employs qualitative descriptive method that 

describes the women capacity buillding on knowledge, skills and motivation aspects. While the data were obtained through 

observation, documentation and in-depth interview with 18 informants. The determination of informants was purposive. The result 

shows on the women capacity building of The Feminization of Poverty Mitigation Program that there are obstacles in some aspects, 

such as skill and motivation aspects. In the skill aspect, there are still some people who have not attended the training. In addition, 

the training more likely stuck in how to produce a product, not in the marketing stage yet. In motivation aspect, people still in a 

loworder that isimpacton the physiological needs or the fulfillment of everyday needs .There are still lots of problems so required the 

capacity development in many aspects. The capacity development in those aspects was done in order to make women are more 

empowered and facilitate the The Feminization of Poverty Mitigation Program to achieve the welfare society as their goals. 

Keywords: Women Capacity Building, Women,   The Feminization of Poverty Mitigation Program 

 

 

Pendahuluan  

Pembangunan pada hakikatnya merupakan 

suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus 

menerus untuk mencapai suatu tingkat kehidupan 

masyarakat yang sejahtera dengan tidak membeda-

bedakan masyarakat siapapun. 

Dewasa ini pemerintah dituntut untuk 

melakukan pembangunan yang responsif gender.  

Hal  tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya 

perkembangan paradigma tentang kesetaraan 

gender. Perkembangan konsep pembangunan 

kesetaraan gender tersebut dimulai dari adanya 

konsep Women in Development menuju konsep 

Gender and Development. 

Untuk merespon hal tersebut, telah 

dikeluarkan Inpres No.9 tahun 2000 yang 

mengharuskan seluruh Kementrian /Lembaga dan 

pemerintah daerah melaksanakan program 

Pengarus Utamaan Gender dalam usaha 

pembangunannya. Hal tersebut juga diperkuat 

melalui Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJMP) 2005-2025, yang dijabarkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014.  

Namun pada faktanya, selama ini 

pembangunan di Indonesia masih kurang responsif 

terhadap gender and planning.  Hal tersebut 

tentunya tidak terlepas dari adanya perbedaan 

gender (gender differences) yang tumbuh pada 

masyarakat. Akibat dari adanya perbedaan gender 

(gender differences) tersebut timbulah ketidak 

setaraan gender (gender inaquality) (Riant 

Nugroho, 2008: 40). Selama ini perempuanlah yang 

dianggap sebagai kaum yang lemah.   

Berdasarkan data BPS tahun 2016 dari 

bidang pendidikan yang dilihat dari prosentase 

jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang tidak atau 

belum pernah sekolah menurut jenis kelamin, 

diketahui bahwa perempuan lebih banyak jika 

dibandingkan laki-laki. Laki-laki yang tidak atau 

belum sekolah hanya 3,32%, sedangkan perempuan 

lebih banyak jika dibandingkan dengan laki-laki 

yaitu 7,18%.  

Pada bidang ketanaga kerjaan, sebuah data 

menunjukan bahwa tingkat pengangguran terbuka 

penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut 

kelompok jenis kelamin, pada tahun 2012 

menunjukan bahwa tingkat pengangguran terbuka 

penduduk perempuan Indonesia berumur 15 tahun 

ke atas pada jenis kelamin perempuan lebih banyak 

jika dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki, 

yaitu 54% untuk perempuan dan 46% untuk laki-

laki. 

Selanjutnya, pada akses kredit, perempuan 

juga mengalami kesulitan untuk memperoleh kredit 

jika dibandingkan dengan laki-laki.  

(http://m.metronews.com/read/2015/10/11/179141/

perempuan-desa-susah-dapat-pinjaman-modal-

usaha-dari-perbankan). Selanjutnya diperkuaat 

dengan adanya data dari Badan Pusat statistik yang 

menyatakan bahwa Partisipasi laki-laki dalam 

http://m.metronews.com/read/2015/10/11/179141/perempuan-desa-susah-dapat-pinjaman-modal-usaha-dari-perbankan
http://m.metronews.com/read/2015/10/11/179141/perempuan-desa-susah-dapat-pinjaman-modal-usaha-dari-perbankan
http://m.metronews.com/read/2015/10/11/179141/perempuan-desa-susah-dapat-pinjaman-modal-usaha-dari-perbankan
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kegiatan rumah tangga selama satu minggu hanya 

2%, atau 36% lebih rendah jika dibandingkan 

dengan perempuan yang mencapai 38%. 

Kondisi tersebut mengakibatkan 

feminisasi kemiskinan. Feminisisasi kemiskinan 

mengandung arti suatu perubahan tingkat 

kemiskinan yang menyerang perempuan atau 

kepala rumah tangga perempuan (Moghadam, 

2005:7). 

Pada kepala rumah tangga perempuan, 

banyak yang masih belum mengenyam pendidikan 

jika dibandingkan dengan kepala rumah tangga 

laki-laki. Berdasarkan data yang dirilis oleh 

TNP2K tahun 2013, secara keseluruhan sebaran 

kepala rumah tangga tanpa pendidikan atau adanya 

berpendidikan sekolah dasar cukup tinggi untuk 

perempuan 91% dan laki-laki 79%, atau terdapat 

selisih sebesar 12%. Selanjutnya hanya 52% kepala 

rumah tangga perempuan melaporkan telah 

menyelesaikan setidaknya pendidikan tingkat dasar 

dibandingkan dengan 74% kepala rumah tangga 

laki-laki. Pada tingkat pendidikan ini terjadi selisih 

yang paling banyak, yaitu 22%. Lebih lanjut hanya 

9% kepala rumah tangga perempuan yang 

menyelesaikan jenjang SMP, sedangkan kepala 

rumah tangga laki-laki 22%, atau selisih 13%.  

Selain itu, angka partisipasi kerja kepala 

keluarga perempuan secara nasional menunjukan 

bahwa presentase kepala rumah tangga dengan 

jenis kelamin perempuan di Indonesia sebanyak 

14,42% ternyata hanya 60,67% saja yang bekerja. 

Sedangkan untuk kepala rumah tangga laki-laki 

sebanyak 85,58% yang bekerja sebanyak 93,19% 

atau hampir seluruhnya memiliki pekerjaan. Lebih 

parah lagi, jenis pekerjaan yang digeluti oleh 

kepala rumah tangga perempuan lebih banyak pada 

berdagang kecil-kecilan, bertani dan berternak yang 

rata-rata penghasilan yang didapatkan sangat kecil 

yaitu kurang dari 7.500 rupiah (Priyo, 2013:194). 

Melihat hal tersebut, maka sangat 

diperlukan adanya pemberdayaan perempuan. Pada 

pelaksanaannya, pemberdayaan perempuan 

mengalami permasalahan. Hal tersebut terkait 

dengan capacity building dari individu yaitu 

perempuan tersebut. Capacity building individu 

merupakan suatu proses meningkatkan kemampuan 

individu khusunya perempuan sehingga dapat 

melaksanakan fungsi-fungsi essensial, 

memecahkan masalah, menetapkan tujuan, serta 

mengelola keadaan secara kolektif. Padahal 

pemberdayaan tidak akan tercapai bila kapasitas 

individu tidak meningkat.  

Jawa Timur merupakan salah provinsi 

yang memiliki komposisi jumlah penduduk 

berjenis kelamin perempuan lebih banyak jika 

dibandingkan dengan jumlah penduduk berjenis 

kelamin laki-laki, sehingga rawan menimbulkan 

feminisasi kemiskinan. 

Untuk merespon permasalahan tersebut, 

maka pemerintah provinsi Jawa Timur pada tahun 

2015 meluncurkan sebuah program 

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (PFK).  

Program ini merupakan program yang didesain 

khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan 

program penanggulanganan kemiskinan bagi rumah 

tangga miskin dengan Kepala Rumah Tangga 

Perempuan (KRTP) usia produktif antara 15-65 

tahun dengan status kesejahteraan 1-10% terendah 

(desil 1).  

Kabupaten Trenggalek sebagai kabupaten 

tujuh besar kabupaten tertinggal  adalah kabupaten 

dengan jumlah penduduk berjenis kelamin  

perempuan usia produktif lebih banyak 53% jika 

dibandingkan dengan jumlah penduduk yang 

berjumlah kelamin laki-laki. Pada tahun 2016, 

program penaggulangan feminisasi kemiskinan 

hanya dilaksanakan di Kecamatan Dongko dan 

terdapat 171 perempuan yang menerima bantuan.   

Setelah Program Penanggulangan 

Feminisasi Kemiskinan tersebut berlangsung, 

namun  faktanya di Kabupaten Trenggalek program 

tersebut juga berjalan kurang optimal, yang 

ditunjukan dengan penurunan indeks 

pemberdayaan gender pasca pelaksanaan program 

tersebut, yaitu sebesar 1,15 poin. Selanjutnya,  

kepala rumah tangga perempuan yang menerima 

bantuan juga dirasa masih kurang mampu untuk 

mengelola  bantuan yang diberikan oleh 

pemerintah. Selain itu, masyarakat dirasa masih 

kurang memiliki motivasi bahwa mereka mampu 

untuk berkembang dan mampu untuk mencapai 

kehidupan yang lebih layak dan sejahtera. 

Disisi lain pemerintah telah menyediakan 

pelatihan guna mendukung sumber daya manusia 

yang berkualitas dengan mengadakan pelatihan-

pelatihan untuk penerima bantuan Program 

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan. 

Masalah-masalah yang terjadi tersebut 

berkaitan dengan capacity building dari perempuan 

penerima bantuan Program Penanggulangan 

Feminisasi Kemiskinan. Pemberdayaan seyogyanya 

dimaknai sebagai proses pengembangan kapasitas 

masyarakat, yakni perubahan yang menuju pola-

pola masyarakat yang lebih baik sehingga 

masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar 

terhadap diri dan lingkungan.Perempuan juga bisa 

berkontribusi terhadap pembangunan terutama 

dalam mengurangi masalah kemiskinan yang 

berwajahkan perempuan. Hal tersebut didukung 

dengan adanya penelitian yang menyatakan bahwa 

dengan adanya capacity building indvidu yang 

tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat 

kesejahteraan ekonomi (Wardhani,2013:34 )  

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu “Bagaimanakahdimensi capacity building 

perempuan dalam Program Penanggulangan 

Feminisasi Kemiskinan di kecamatan Dongko 

Kabupaten Trenggalek?” 
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Penelitian ini dilakukan untuk menjawab 

permasalahan yang sebagaimana telah 

dikemukakan. Selain itu juga untuk 

mendeskripsikan dimensi capacity building 

perempuan dalam Program Penanggulangan 

Feminisasi Kemiskinan di Kecamatan Dongko 

Kabupaten Trenggalek.  

 

Kerangka Teori 

Capacity Building 

Morrison mendefinisikan capacity 

buildingadalah proses untuk mendorong, 

menggerakan, perubahan multilevel pada individu, 

kelompok, organisasi dan sistem  guna memperkuat 

kemampuan dalam penyesuaian individu dan 

organisasi sehingga dapat merespon perubahan 

lingkungan yang terjadi secara terus 

menerus.Menurut Milencapacity building dapat 

diartikan sebagai proses peningkatan terus menerus 

(berkelanjutan) dari individu,organisasi atau 

institusi, yang tidak hanya terjadi satu kali 

(2004:16). 

United Nation Development Program 

(UNDP) mendefinisikan pengembangan kapasitas 

sebagai sutau proses yang dialami oleh individu, 

kelompok, organisasi, lembaga dan masyarakat 

untuk meningkatkan kemampuan mereka agar 

dapat: 1) melaksanakan fungsi-fungsi esensial, 

memecahkan masalah, menetapkan dan mencapai 

tujuan, dan 2) mengerti dan menangani kebutuhan 

pengembangan diri mereka dalam suatu lingkungan 

yang lebih luas secara berkelanjutan.  

Kini capacity buidling mulai menyentuh 

ranah masyarakat bahkan pada komunitas lokal. 

Capacity Building  masyarakat didefinisikan 

sebagai proses pembangunan skill, sumber daya, 

dan komitmen yang berkelanjutan dalam setting 

maupun sektor yang berfariasi. (Ronal et.al, 

2002:181) 

Tujuan capacity Building  

Menurut Daniel Ricket tujuan utama dari 

capacity building yaitu untuk memungkinkan suatu 

organisasi tumbuh lebih kuat dalam mencapai 

tujuan dan misinya.  Lebih jauh dirumuskan bahwa 

tujuan dari capacity building adalah: 

1. Mengakselerasikan pelaksanaan 

desentralisasi sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

2. Pemantauan secara personal, tugas, fungsi, 

sistem keuangan, mekanisme dan 

tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan 

capacity building. 

3. Mobilisasi sumber-sumber dana 

pemerintah daerah dan lainnya 

4. Penggunaan sumber dana secara efektif 

dan efisien  (Ratnasari, 2013: 105). 

 

 

Tingkatan Capacity Building  

United National Building Development 

(UNDP) dalam pelaksanaan capacity building  

memfokuskan pada tiga dimensi, yaitu: 

1. Tenaga kerja (dimensi Human resource), 

yaitu kualitas Sumber Daya Manusia dan 

cara Sumber Daya Manusia dimanfaatkan. 

2. Modal (dimensi fisik), menyangkut sarana 

material, peralatan, bahan-bahan yang 

diperlukan dan ruang atau gedung. 

3. Teknologi, yaitu organisasi dan gaya 

manajemen, fungsi perencanaan, penentu 

kebijakan, pengendalian dan evaluasi, 

komunikasi serta sistem informasi 

manajemen (Edralin dalam Santoso et.al, 

2012 :41). 

Selanjutnya, pembahasan menganai 

capacity dapat di golongkan menjadi beberapa 

level berikut ini : 

1. Tingkat individual, seperti keterampilan-

keterampilan, pengetahuan, tingkah laku, 

pengelompoan pekerjaan dan motivasi dari 

pekerjaan orang didalam organisasi. 

2. Tingkatan institusional atau keseluruhan 

satuan, misalnya struktur organisasi, 

proses pengambilan keputusan di dalam 

organisasi,prosedur dan mekanisme 

pekerjaan, pengaturan sarana dan 

prasarana, hubungan-hubungan dan 

jaringan organisasi.  

3. Tingkatan sistem, seperti kerangka kerja 

yang berhubungan dengan pengaturan, 

kebijakan-kebijakan dan kondisi dasar 

yang mendukung penerapan obyek 

kebijakan tertentu (Ryadi, 2006: 15). 

 

Serupa dengan Ryadi, Leavit juga 

menjelasakan capacity building kedalam tiga level 

sebagai berikut: 

a. Tingkat individu, meliputi: 

pengetahuan, keterampilan, 

kompetensi, dan etika. 

b. Tingkat kelembagaan, meliputi: 

sumber daya, ketatalaksanaan, 

struktur organisasi, dan sistem 

pengambilan keputusan. 

c. Tingkat sistem, meliputi: peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan 

pendukung.  

Sedikit berbeda, Goodman menyentuh 

capacity building dalam aspek masyarakat. 

Masyarakat merupakan suatu komponen yang 

penting yang harus dibangun bahkan sebelum 

sebuah kreativitas atau program dimulai. Sehingga 

menurutnya tingkatan capacity building, yaitu 

individu, organisasi, dan masyarakat/sistem (dalam 

Noho, 2014 :75).  
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Capacity Building Individu 
Moscardo dan Mubarak mendefinisikan 

capacity building dalam perspektif Sumber Daya 

Manusia pada komunitas lokal, yaitu level 

kemampuan, kompetensi, dan keahlian individu 

organisasi dan komunitas untuk 

mengimplementasikan berbagai macam fungsi, 

mengelola keadaan secara kolektif, memecahkan 

permasalahan-permasalahan secara kolektif atau 

menemukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai 

(Noho, 2014:10). Terkait dengan pengertian 

capacity building SDM, Grindle menyatakan 

bahwa, “insiatif untuk mengembangakan SDM, 

secara umum merupakan usaha untuk 

meningkatkan kapasitas individu dalam 

menjalankan tanggung jawabnya secara profesional 

dan meningkatkan kemampuan teknisnya” (dalam 

Surya, 2016:4). Palumbo dan Maynard-Moody 

membagi aspek kapasitas, menjadi dua yaitu 

personal capacity dan non personal capacity. 

Menurut mereka personal capacity merupakan 

kemampuan yang tidak hanya untuk melakukan 

sesuatu, tetapi juga dalam jangka waktu tertentu 

dapat meningkatkan pengetahuan seseorang, 

pengalaman, dan keahlian. 

Individu yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah perempuan. Sehingga dapat dimaksud 

dengan capacity building individu dalam penelitian 

ini adalah suatu usaha untuk meningkatkan 

kemampuan perempuan penerima bantuan program 

penanggulangan feminisasi kemiskinan dalam 

menjalankan tanggung jawabnya untuk mengelola 

bantuan serta meningkatkan keterampilan dan 

pengetahuannya sehingga menjadi lebih berdaya 

dan tercapai kesejahteraan. 

Pentingnya Capacity Building Individu 
Menurut Siagian, tuntutan yang kuat untuk 

melakukan capacity building pada individu timbul 

karena beberapa alasan utama, yaitu: 

1. Pengetahuan individu yang perlu 

pemutakhiran.  

2. Tidak dapat disangkal bahwa 

dimasyarakat bahwa selalu terjadi 

perubahan. 

3. Persamaan hak memperoleh pekerjaan.  

4. Adanya kemungkinan  perpindahan 

pegawai. (Siagian,2005:1998-202) 

 

Tujuan dan Manfaat Capacity Building Individu 

Grindle menjelaskan bahwa tujuan dari 

capacity building individu yaitu untuk menyiapkan 

tenaga teknis dan tenaga profesional.(1997:13). 

Menurut Siangian selain memiliki tujuan, capacity 

building individu juga memiliki manfaat. Menurut 

Siangian capacity building akan memiliki manfaat 

bagi individu. Adapun manfaat tersebut, yaitu: 

1. Membantu membuat keputusan yang lebih 

baik 

2. Meningkatkan kemampuan dalam 

menyelesaikan masalah 

3. Terjadi internalisasi dan operasionalisasi 

faktor-faktor motivasional 

4. Timbulnya dorongan dalam diri untuk 

terus meningkatkan kemampuan kerja 

(Siangian, 2005:184-185) 

 

Aspek Capcity Building Individu 

Menurut Ryadi yang menekankan 

capacity building individu pada aspek 

Pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, 

pengelompokan kerja, motivasi (2006:15). Hal 

yang serupa juga dikemukakan oleh Leavait. 

Menurutnya  aspek dalam capacity building 

tersebut yaitu pengetahuan, keterampilan, 

kompetensi,serta  etika. (Samsul Alam dan Ashar 

Prawinto,2015:97). 

Sedikit berbeda dengan tokoh-tokoh 

diatas, Japan Internasional Coorporate Agency 

(JICA) memiliki pendapat tersendiri dalam melihat 

capacity building individu. Menurutnya perlu 

adanya kesadaran dan sikap dalam capacity 

building agar terwujudnya tujuan yang akan 

dicapai. Sehingga diperoleh indikator yang meliputi 

pengetahuan, keahlian/ keterampilan, kesadaran 

dan sikap (JICA dalam Noho, 2014:10). 

Lebih jelas lagi, menurut Kamariah (2012) 

pada capacity building  level individu bisa 

menggunakan kompetensi.  Indikator-indikator 

tersebut, yakni: (1) Knowladge, yang meliputi 

pengetahuan umum, pengetahuan teknis, 

pengetahuan kerja, dan kesadaran diri. (2) ability, 

meliputi perencanaan, organisasi, pelaksanaan, 

evaluasi, kerja sama, mengatasi konsflik, pemikiran 

intuitif, komunikasi, dan pengambilan keputusan, 

(3) intersest, yang meliputi orientasi sikap, percaya 

diri, tanggung jawab, norma dan etika.. (dalam 

Noho,2014:10) 

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti 

bagaimana dimensi capcity building individu yaitu 

perempuan dalam Program Penanggulangan 

Feminisasi Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, 

sehingga indikator yang dianggap relevan dalam 

penelitian ini yaitu, pengetahuan, keterampilan 

serta motivasi.  

Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan sebuah kapasitas 

untuk bertindak.  Individu harus mengkreasikan 

kembali kapasitas yang dimiliki untuk bertindak 

melalui pengalamannya (Sangkala, 2007:56). 

Selanjutnya, menurut Bergeron pengetahuan adalah 

informasi yang telah diorganisasi, disintesiskan, 

diringkaskan untuk meningkatkan pengertian, 

kesadaran dan pemahaman (Sangkala, 200:74). Hal 

yang serupa juga dikemukakan oleh Lilik bahwa 

pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang 

dalam bidang spesifik. (Lilik, 2007:94). 
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Terdapat dua dimensi knowledge yaitu 

dimensi epistimologis dan dimensi 

ontologis.(Lilik,2007:94-95) 

1. Dimensi Epistimologis 

Sebuah dimensi yang berbicara tentang 

bagaimana cara memperoleh suatu 

ilmu/pengetahuan. Terdapat dua pendekatan 

dalam dimensi epistimologis,yaitu : 

1. Tacit knowledge, yang artinya pengetahuan 

dari dalam diri individu yang biasanya 

berasal dari pengalaman, bersifat simultan, 

dan praktis. Tacit knowledge ini dalam 

bahasa yang lebih sederhana dapat juga 

disebut dengan pengetahuan informal 

karena didapat bukan dibangku sekolah.  

2. Explicit knowledge, menyoal tentang 

rasionalisasi, teori dan pengetahuan-

pengetahuan lanjutan. Explicit knowledge 

ini biasa didapat di ruang-ruang kuliah, 

tempat pelatihan, perpustakaan, ataupun 

khasanah perbukuan, baik buku cetak 

maupun virtual.  

2. Dimensi Ontologis  

Dimensi ontologis membicarakan pe-level-an 

pengetahuan, mulai dari level individu, 

organisasi, lalu antar organisasi. Individu 

merupakan kata kunci untuk menciptakan 

suatu organisasi yang berpengetahuan. 

(Sangkala, 2007: 76). 

 

Keterampilan 

Keterampilan adalah kemampuan 

mengerjakan tugas fisik atau , mental tertentu. 

(Wibowo, 2007: 87). Serupa dengan Wibowo, Dale 

juga berpendapat bahwa keterampilan adalah 

perilaku yang menunjukan kemampuan individu 

dalam melakukan tugas mental ataus fisik tertentu 

yang dapat diobservasi (2003:6).Pada dasarnya 

keterampilan adalah perilaku yang terkait tugas-

tugas yang bisa dikuasai melalui pembelajaran dan 

bisa ditingkatkan melalui latihan dan bantuan orang 

lain (Dale, 2003:6). 

Katrampilan atau yang biasa disebut 

dengan skill dapat dibedakan menjadi soft skills dan 

hard skills.Soft skills merupakan kemampuan 

seseorang (diluar kemampuan teknis dan 

akademik) dalam memberdayakan diri, meliputi 

hubungan secara konstruktif dengan orang lain, 

atau dalam menyiasati realitas.Hard skills pada 

umumnya adalah pekerjaan-pekerjaan teknis atau 

kemampuan akademik.(Ubaedi, 2008:68-69) 

Pada aspek ini peneliti memfokuskan 

bagiamana soft sills yang dimiliki oleh perempuan 

terkait pemecahan masalah yang dihadapi 

perempuan dalam mengelola bantuan. Sedangkan 

kemampuan hard skills telah dibahas dalam aspek 

pengetahuan, karena pada dasarnya hard skills 

merupakan kemampuan teknis atau kemampuan 

akademik. 

 

Motivasi 
Terry mengemukakan bahwa motivasi 

merupakan keinginan yang ada pada diri seseorang 

yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-

tindakan.Menurutnya dalam pelaksanaanya 

motivasi memerlukan prinsip motivasi, dimana 

prinsip tersebut yaitu: prinsip mengikut sertakan 

bawahan, prinsip komunikasi, prinsip pengakuan, 

prinsip wewenang yang didelegasikan, prinsip 

timbal balik (Hasibuan, 1992:185-187). Menurut 

Hasibuan motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja 

seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja 

efektif dan terintegrasi dengan segala daya dan 

upaya untuk mencapai kepuasan. 

(Hasibuan,1992:185) 

Secara psikologis motivasi diartikan 

sebagai suatu proses psikologis melalui keinginan 

yang belum terpuaskan, yang diarahkan dan 

didorong ke pencapain tujuan. (Hodgetss dan 

Luthas dalam Susanto et al 2006:144). Proses dasar 

dari motivasi dimulai dari adanya suatu kebutuhan 

(needs). Kebutuhan tercipta ketika ada ketidak 

seiimbangan secara fisologis dan secara psikologis. 

Kemudian kebutuhan tersebut di dorong dan 

diarahkan untuk mengurangi kekurangan akan 

kebutuhan. Dorongan  fisiologis dan psikologis 

merupakan kegiatan yang berorientasi dan 

menyediakan tenaga untuk mendapat insentif. 

Maslow telah mengidentifikasikan 5 tingkatan 

dalam hirarki kebutuhan yaitu kebutuhan fisiologis, 

rasa aman, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. 

1. Kebutuhan fisiologis merupakan hierarki 

kebutuhan yang paling dasar yang 

merupakan kebutuhan untuk dapat hidup 

seperti makanan, minuman, perumahan, 

oksigen, tidur, dan lain-lain. Setelah 

kebutuhan dasar ini terpuasakan, maka 

seseorang tidak termotivasi oleh 

kebutuhan ini. 

2. Kebutuhan rasa aman ini meliputi 

keamanan akan perlindungan dari bahaya 

kecelakaan kerja, jaminan akan 

kelangsungan pekerjaannya dan jaminan 

hari tua pada saat mereka tidak bekerja 

lagi. 

3. Kebutuhan sosial antara lain yaitu 

kebutuhan untuk persahabatan, afiliasi dan 

interaksi yang lebih erat dengan orang 

lain.  

4. Kebutuhan penghargaan menunjuk pada 

tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. 

Kebutuhan akan kekuasaan, prestasi dan 

status dapat dipertimbangkan masuk 

dalam kebutuhan ini. 
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5. Kebutuhan aktualisasi, meliputi kebutuhan 

untuk dihormati, dihargai atas prestasi 

seseorang, pengakuan atas kemampuan, 

dan keahlian seseorang serta efektivitas 

kerja seseorang.  

Jika melihat tingkatan tersebut,maka 

Moslow telah memisahkan kelima kebutuhan 

tersebut sebagai order tinggi dan order rendah. 

Kebutuhan fisik, keamanan disarikan sebagai 

kebutuhan order rendah, sedangkan kebutuhan 

sosial, penghargaan dan aktualisasi diri disarikan 

sebagai kebutuhan order tinggi. 

Capacity Building Individu dalam 

Pemberdayaan 
Memberdayakan masyarakat adalah upaya 

memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk 

meningkatkan harkat dan martabat lapisan 

masyarakat yang berada dalam kondisi tidak 

mampu dengan menggandakan kekuatannya sendiri 

sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan 

dan keterbelakangan, atau proses memampukan 

dan memandirikan masyarakat (Kartasasmita dalam 

Anwar, 2007:1).  

Prijono dkk yang menyatakan bahwa 

pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat 

agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi 

individu agar mempunyai kemampuan atau 

keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya 

dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok 

atau lapisan masyarakat yang tertinggal. 

(Prijono,1996:5). 

Perempuan merupakan entitas yang 

memiliki potensi besar untuk dikembangkan. 

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, 

menurut Nursahbani Katjasungkana dalam diskusi 

Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional 

(Nugroho, 2008) mengemukakan, ada empat 

indikator pemberdayaan antara lain : 

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam 

mengakses sumber daya produktif di 

dalam lingkungan. 

2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam 

mendayagunakan asset atau sumberdaya 

yang terbatas. 

3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan 

perempuan mempunyai kesempatan yang 

sama untuk melakukan kontrol atas 

pemanfaatan sumber daya. 

4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan 

perempuan harus sama-sama menikmati 

hasil-hasil pemanfaatan sumberdaya atau 

pembangunan secara bersama dan setara. 

 

Kajian tentang perempuan mulai 

berkembang sejak tahun 70an. Konsep tentang 

perempuan dimulai dari adanya konsep Woman In 

Develompment (WID). Konsep ini mengikut 

sertakan partisipasi perempuan dalam 

pembangunan. Kemudian, seiring berjalannya 

waktu konsep tersebut bergeser menuju Gender and 

Development (GAD) (Nugroho,2008:75). GAD 

merupakan pendekatan ini mulai dikenal dengan 

sebagai pemberdayaan.  Selanjutnya, menurut Julia 

Cleves pemberdayaan lebih terkait dengan 

pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up) 

ketimbang pendekatan dari atas ke bawah (top-

down) (1996:109-210). 

Penentu keberhasilan dari pelaksanaan 

pemberdayaan adalah pengembangan kapasitas 

pada individu. Sehingga perlu adanya capacity 

building perempuan. Selain itu perempuan 

merupakan key stakeholder dalam pembangunan. 

 

Program 

Pengertian Program  

Secara singkat Kunarjo(2002: 86) 

mendefinisikan program merupakan perangkat dari 

kegiatan-kegiatan atau paket dari kegiatan yang 

diorganisasikan untuk tujuan pencapaian sasaran 

yang khusus.  Lebih jelas lagi,  United Nations, 

mendefinisikan program merupakan bentuk dari 

aktivitas sosial organisasi yang memiliki objek 

yang spesifik, keterbatasan ruang dan waktu, yang 

terdiri dari beberapa proyek dan biasanya terbatas 

pada satu atau lebih organisasi atau aktivitas.  

Selanjutnya, Wibowo mengartikan 

program sebagai bentuk operasional dari kebijakan 

dimana suatu program tersusun secara jelas dan 

jika masih bersifat umum, program harus 

diterjemahkan secara lebih operasional menjadi 

proyek. (Wibowo, 1994: 16).   Menurut Harbani 

Pasolong program merupakan kumpulan kegiatan-

kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang 

dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi 

pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama 

dengan masyarakat, atau merupakan partisipasi 

aktif masyarakat guna mencapai sasaran, tujuan 

yang telah ditetapkan. (Harbani. 2007:92) 

 

Ciri-ciri Program  

Suatu program pembangunan yang baik harus 

mempunyai paling sedikit ciri-ciri sebagai berikut 

(Bintoro. 1931: 181) : 

1. Tujuan yang dirumuskan jelas 

2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk 

mencapai tujuan tersebut 

3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang 

konsisten dan atau proyek-proyek yang 

saling berkaitan untuk mencapai tujuan 

program seefektif mungkin 

4. Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang 

diperkirakan dan keuuntungan-

keuuntungan yang diharapkan akan 

dihasilkan program tersebut 

Feminisasi Kemiskinan 

Secara umum,  Femisnisasi kemiskinan adalah 

pertumbuhan populasi perempuan yang hidup 
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dibawah garis kemiskinan secara bersama. 

(Moghadam,2005:7). Lebih lanjut, Partini 

mendefinisikan feminisasi kemiskinan merupakan 

kemiskinan yang diidentikan sebagai wajah 

perempuan yang didukung kenyataan bahwa 

sebagian besar angka kemiskinan diisi oleh 

perempuan (dalam Agung Priyo, 2013:194). Secara 

spesifik Moghadam telah mendefinisikan bahwa 

feminisasi kemiskinan merupakan merupakan 

perubahan tingkat kemiskinan yang menyerang 

perempuan atau kepala rumah tangga perempuan 

(Moghadam, 2005:7).Pernyataan tersebut didukung 

oleh pendapat Scott yang telah mendefinisikan 

feminisasi kemiskinan merupakan sebuah istilah 

yang digunakan untuk menggambarkan kegoyahan 

ekonomi tertentu bagi wanita yang secara sendirian 

menyokong penghidupan mereka sendiri dan anak-

anak mereka (Scott dalam Ollenburge dan Moore, 

2002:124).  

 

Program Penanggulangan Feminisasi 

Kemiskinan 

Program Penanggulangan Feminisasi 

Kemiskinan merupakan program yang didesain 

khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan 

program penanggulangan kemiskinan bagi rumah 

tangga miskin dengan kepala rumah tangga 

perempuan. Tujuan dari Program Penanggulangan 

Feminisasi Kemiskinan tersebut , antara lain: 

1. Memberikan akses interaksi dan 

perlindungan terhadap kepala rumah 

tangga perempuan melalui optimalisasi 

peran kader Tim Penggerak Pemibinaan 

Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) 

sebagai mother care bagi kepala rumah 

tangga perempuan; 

2. Memperluas akses rumah tangga sasaran 

dengan kepala rumah tangga perempuan 

terhadap usaha produktif untuk 

peningkatan aset usaha/pendapatan 

keluarga; 

3. Membantu mendorong ketahanan sosial 

ekonomi rumah tangga untuk memenuhi 

kebutuhan hidup dasar; 

4. Menodorng motivasi berusaha (need for 

achiefment dan life skill) kepala rumah 

tangga perempuan  dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraannya. 

 

Metodolologi Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metodologi 

penelitian kualitataif dengan tipe penelitian 

diskriptif. Lokasi penelitian ini berada di 

Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek. 

Adapun teknik penentuan informan yang 

digunakan aalah teknik purposive dengan total 

informan sebanyak 18 informan. Adapun teknik 

pengumpulan data yang dgunakan dalam penelitian 

ini yaitu teknik wawancara, observasi, 

dokumentasi. Selanjutnya,untuk teknik analisis data 

yang digunakan adalah teknik data reduction, data 

display (penyajian data) dan conclusion drawing. 

Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber. 

  

Pembahasan  

Untuk melihat bagaimana suatu capacity 

building perempuan makan diperlukan suatu pisau 

analisis. Dalam penelitian ini akan digunakan 3 

aspek sebagai pisau analisisnya, yaitu pengetahuan, 

keterampilan serta motivasi.  

 

Pengetahuan 

Pengetahuan perempuan terkait Program 

Penganggulangan Feminisasi Kemiskinan tersebut 

sudah baik. Sebagian besar perempuan-perempuan 

tersebut telah memahami tentang Program 

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan. 

Perempuan-perempuan tersebut dapat menjelaskan 

tujuan dari program tersebut serta sasaran dari 

program tersebut. Meskipun demikian,  sebagian 

besar dari mereka memahami bahwa sasaran dari 

program tersebut adalah janda-janda. Padahal, yang 

dimaksud kepala rumah tangga perempuan tidak 

hanya janda saja, namun juga perempuan yang 

memiliki suami cacat yang menyebabkan 

perempuan tersebut menjadi kepala rumah tangga.  

Lebih lanjut, pengetahuan perempuan terkait 

pengelolaan bantuan dari Program Penanggulangan 

Feminisasi Kemiskinan yang kini telah menjadi 

tanggung jawab mereka juga sudah baik. 

Masyarakat telah mampu untuk mengelola 

bantunya yang diperolehnya dan perlahan-lahan 

mulai mengembangkannya.  

Baiknya pengetahuan perempuan tersebut 

tentunya dikeranakan adanya pengetahuan yang 

telah dimilikinya, yaitu explicit knowledge dan 

tacit knowledgeMayoritas perempuan tersebut 

memiliki pengetahuan tacit knowledge yang mana 

mereka memperoleh pengetahuan berdasarkan dari 

dalam diri sendiri seperti pengalaman.   

Dari uarian diatas, dapat dapat dikatakan 

capacity building individu dalam aspek 

pengetahuan sudah berjalan dengan baik.  

 

Keterampilan 

Dari hasil data yang diperoleh di lapangan, 

dapat diketahui bahwa sebagian besar perempuan 

penerima bantuan Program Penanggulangan 

Feminisasi Kemiskinan Kabupaten Trenggaalek 

sudah terampil dalam mengatasi masalah yang 

mereka hadapi. Mereka telah menemukan solusi 

masing-masing untuk memecahkan masalah 

tersebut. Namun, untuk usaha sembako sedikt sulit 

untuk memecahkan masalah yang meraka hadapi 

dikarenakan adanya rasa keengganan mereka untuk 

menagih hutang ketangga mereka sehingga sedikit 
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susah untuk memutarkan modal. Meskipun 

demikan usaha mereka tetap terus berjalan.  

Baiknya sumber daya manusia tersebut, 

tentunya dapat didukung melalui pelatihan-

pelatihan yang telah diikutinya baik itu pelatihan di 

BAPEMAS ataupun dari PKK dan lain sebagainya. 

Berdasarkan fenomena yang ada, pelatihan belum 

terjadi secara merata pada perempuan. Hanya 5 

informan yang pernah mengikuti pelatihan baik 

dari BAPEMAS atau dari PKK dan lain 

sebagainya. Dengan adanya pelatihan pada 

sebagian individu tersebut mempraktikan hasil dari 

pelatihan yang mereka ikuti sehingga nantinya 

dapat digunakan sebagai modal usaha lainnya dan 

dapat menambah pendapatan mereka agar bisa 

menjadi sejahtera.  

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan capacity building perempuan dalam 

aspek kertampilan masih belum berjalan dengan 

baik, dimana pelatihan-pelatihan yang ada belum 

diterima oleh individu dengan berepa alasan. 

 

Motivasi  

Pendekatan pendektan telah dilakukan oleh 

pendamping desa untuk memberikan motivasi 

mulai dari ketika bertemu kelompok hingga secara 

personal dilakukan.  

Dari data yang diperoleh dilapangan bahwa 

pelaksanaan motivasi dalam mengelola bantuan 

sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat 

dilihat bagaimana rajinya perempuan tersebut 

untuk merawat kambing tersebut sendirian. Mulai 

dari mencari rumput hingga memberikan makan 

juga ditangani sendiri. Agar kambing yang mereka 

rawat tersebut bisa beranak. Selain itu, untuk 

penerima bantuan berupa modal usaha, mereka 

ingin untuk mengembangakan usaha mereka. Hal 

tersebut nampak pada jika stok dagangan habis 

mereka mengisi stok dagangan lagi dan menambah 

fariasi stok dagangan.Namun jika diamati lebih 

jauh dapat diketahui selama ini kecenderungan 

motivasi perempuan-perempuan tersebut adalah 

untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Dimana 

kebutuhan fisiologis tersebut yaitu merupakan 

kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa serta interpretasi data 

yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan 

bahwa dimensi capacity building perempuan dalam 

Program Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan 

di Kabupaten Trenggalek secara keseluruhan 

berjalan kurang optimal di beberapa aspek capacity 

building. 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan yang telah dimiliki 

masyarakat terkait Program 

Penaggulangan Feminisasi Kemiskinan 

serta pengetahuan tentang pengelolaan 

modal yang menjadi tanggung jawabnya 

sudah baik. Masyarakat telah mampu 

untuk menjelasakan pengetahuan mereka 

terkait Program PenangulanganFeminisasi 

Kemiskinan, mulai dari pengertian hingga 

tujuan dari program tersebut  serta telah 

mengetahui bagaimana pengelolaan 

bantuan yang dimiliknya  

2. Keterampilan  

Masih banyak masyarakat yang belum 

pernah mengikuti pelatihan bagaimana 

cara membroduksi suatu produk yang 

telah diadakan oleh beberapa pihak. 

3. Motivasi 

Motivasi peempuan  masih berada pada 

orde yang rendah yaitu berada pada 

kebutuhan fisiologis atau pemenuhan 

kebutuhan sehari-hari. Sehingga dapat 

dikatakan, bahwa capacity building pada 

aspek motivasi masih dirasa kurang. 

sehingga perempuan tersebut masih dirasa 

kurang berdaya.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 

disampaikan saran kepada pihak yang terkait 

bahwa dalam aspek pengetahuan lebih 

mengoptimalan sosialisasi program sehingga 

masyarakat lebih memahami tentang Program 

Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan.  

Pada aspek keterampilan diharapkan pihak 

BAPEMAS untuk menyelengarakan pelatihan tidak 

hanya berupa pelatihan untuk memproduksi barang 

namun juga bagaimana cara memasarkannya. 

Adanya kemampuan produksi namun jika tidak 

diimbangi dengan kemampuan promosi maka akan 

sia-sia.  

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah 

pemberian motivasi agar mereka lebih termotivasi 

untuk lebih berdaya dan tidak hanya untuk sekedar 

pemenuhan kebutuhan fisiologis namun juga 

kebutuhan rasa aman, sosial, penghargaan dan 

aktualisasi diri. Oleh sebab itu, pemberian motivasi 

tidak hanya sebelum bantuan tersebut diserahkan 

namun juga pasca penyerahan bantuan dengan cara 

mengadakan pertemuan rutin kelompok yang 

didampingi oleh pendamping desa, dimana 

masyarakat tersebut dapat saling bertukar 

pengalaman dan ide sehingga tercipta suatu 

lingkungan yang kondusif.  
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