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Isu global PJPT II ialah mengupayakan peningkatan sumber 
days. manusia sebagai aktor pembangunan. Kebutuhan akan tenaga 
kerja wan ita baik yang terdidik maupun terlatih, yang sebetulnya 
merupakan separuh dari angkatan kel."j a menj ad i tuntutan utama 
untuk peningkatan produktivitas hasil pembangunan. Upaya 
peningkatan sember daya wanita seoara normatif dapat dilihat 
dalaltl: GBHN mengenai Peningkatan Pe-ran "anita. 

Percepatan pembangunan yang ditujukan pada peningkatan 
sumber daya wanita sangat tepat bila kita cermati bahwa masih 
banyak wanita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di lain pihak 
wanita masih baoyak tel"tinggal di bidang ekonOlili. sosial politikj 

serta iPtek. 
Akses pada pendidika.n formal yang rendah , tradisi 

patriarkhat dalam struktur sosial, pandangan yang tidak 
memperhitungkan :;;ulllbangan ekonomi wanita dalam keluargs, serta 
perkembangan iptek yang cendrung menguntungkan satu jenis kelamin 
semakin memperparah kondisi wanita yang pacta akhirnya jatuh pada 
situasi kemiskinan. 

Situasi ke~iskinan tersebut ternyata bukannya semakin 
menyadarkan wanita untuk melepaskan diri dari lingkungan 
kemiskinan. namun lama kelamaan wanita miskin semakin adapt if 
terhadsp lingkungan kemiskinannya, Pada gilirannya adaptasi 
terhadap. lingkungan miskin tersebut akan mempengaruhi nilai. 
sikap serta perilaku wan ita miskin. Atau budaya keniskinan wanita 
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di perkotaar. semakin dima¥ankan oleh sikap serta perilaku wanita 
mlskin yang adaptif terhadap lingkongan kemiskinan. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, an tara lain: 
(l),mellnat lebih jauh bentuk kerentanan wanita yang dilihat dari 
aspek soslo-budaya; dan (2).sikap eerta perilaku ~anita miskin di 
daerah tertinggaL 

Penelitian ini bersifat eksplorasi-ciesKriptif dengan tehnik 
anallsis secara kualitatif. Populasi yang menjadi unit analisis 
ialah war-ita yang berada dt daerah tertinggal dan terklasifikasi 
sebagai pene~ima inpres Daerah Tertinggal di kecamatan Mojoroto, 
Kotamadya Kediri, Propinsi/Dati I Jawa Timur. 

Pendapatan yang relatif rendah, pemenuhan kebutuhan 
tanggungan kelual"ga yang relatif banyak, kesempatan pendidikan 
rendah, dari kaum. wan ita menyebabkan mereka ada dalam situasl 
kemiskinan, lIDPlikasi situasj kemiskinan wardta menjadikan mereka 
mempunyai akses yang rendah pada segi lain, seperti meruperoleh 
layanan kesehatan, waktu luang yang sernpi t, kecukupan untuk 
berpakaian dalaru ukuran standard, rendah diri) takut j rasa tidak 
aman I apntis serta terasing terhadap lingkungannya. 

Untuk mengatasi kondisi tersebut maka perlu percepatan 
pelksanaan program IDT. IDT diharapkan membel'ikan motivasi dan 
melibatkan kaum miskin secara penuh dalam proses pembangunan. Di 
pihak lain penetapan program dan sasaran harus jelas dan mengarah 
kepada keloropok miskin. 
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