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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Di negara indonesia ini penduduknya sangat banyak terdiri dari bermacam-macam

kalangan, baik itu orang miskin maupun kaya, terdiri dari berbagai macam ras,agama dan suku, 

walaupun berbeda –beda tetapi kita semua adalah keluarga indonesia. Di dalam kehidupan 

sehari-hari manuasia membutuhkan makanan utuk penghidupan keluarganya. Manusia juga 

membutukan orang lain untuk membantu  segala macam aktifitasnya. Di mana manusia itu 

tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Di dalam sebuah keluarga terdiri dari 

ayah,ibu dan anak, seorang ayah adalah sebagai kepala keluarga dimana pergi kerja dan 

menghasilkan uang untuk penghidupan keluarganya. Indonesia sendiri penduduk miskin sangat 

banyak, ada juga mereka yang tidak mau bekerja atau malas akhirnya untuk menghidupi 

keluarganya saja tidak cukup, dari tahun ke tahun jumlah kebutuhan pokok sandang,pangan 

dan papan semuanya mahal dan  naik. Kalau di  dalam sebuah keluaraga baik ibu atau ayah 

tidak bekerja maka tidak cukup untuk penghidupan keluarganya sehari-hari.Penyaluran beras 

bersubsidi kepada masyarakat berpendapatan rendah dengan tujuan untuk mengurangi beban 

pengeluaran masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk 

meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pokok, 

sebagai salah satu hak dasarnya. 

Program-program pembangunan yang dilaksanakan  pemerintah selama ini juga selalu 

memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya 

pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  
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Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah 

yang berkepanjangan. Sebenarnya sudah banyak program pengentasan kemiskinan yang 

dilakukan oleh pemerintah, namun belum membawa perubahan yang berarti. Banyak upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, salah satunya 

melalui Program Beras Miskin (Raskin). Program Raskin sebenarnya merupakan sebagian 

dari usaha pemerintah yang dilakukan guna menanggulangi masalah kemiskinan. 

Perekonomian Kota Malang terbangun dari aktivitas ekonomi yang terbagi dalam 9 

sektor. Besaran nilai tambah masing-masing sektor menggambarkan struktur ekonomi. Sektor 

Perdagangan, Hotel dan Restoran merupakan sektor terbesar pembentukan PDRB Kota 

Malang. Perannya mencapai 38,66 persen. Peran ini didukung oleh aktivitas kegiatan di sub 

sektor perdagangan besar dan eceran. Kegiatan di sektor lain yang juga memberikan peranan 

yang besar dalam pembentukan besaran PDRB Kota Malang adalah kegiatan Industri 

Pengolahan (33,14 persen). Penyumbang terbesar dalam sektor ini adalah kegiatan industri 

Makanan, Minuman dan Tembakau (31,74 persen). Kota Malang memiliki historis terkait 

dengan produk rokok lokal yang cukup terkenal di Indonesia. Kegiatan industri rokok masih 

menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan perekonomian di Kota Malang. Terdapat 16 

perusahaan rokok yang berada di Kota Malang. Jumlah penduduk Kota Malang dari hasil 

proyeksi Penduduk 2010, tahun 2012 diperkirakan berjumlah 847 ribu jiwa. Salah satu faktor 

produksi adalah tenaga kerja. Dengan jumlah potensi jumlah penduduk yang ada, ada indikasi 

kegiatan di sektor Jasa-jasa memberikan peranan yang besar setelah kegiatan perdagangan dan 

industri pengolahan. Kegiatan jasa, utamanya jasa perorangan merupakan kegiatan ekonomi 

yang mudah untuk menjadi pilihan. Dari hasil Susenas 2012 jumlah penduduk yang berumur 

15 tahun ke atas 88.534 jiwa bekerja di sektor Jasa Kemasyarakatan, sosial dan perorangan. 
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 Atau 23 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Peran kegiatan jasa perorangan dalam 

pembentukan besaran PDRB mencapai 6,24 persen. (Badan pusat statistik kota malang: 

Memaknai Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang 7,5 persen (Data ini diperoleh dari 

http://malangkota.bps.go.id diakses pada tanggal 25 february 2015) 

Kota Malang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur memberikan 

konstribusi yang positif terhadap kegiatan perekonomian, kotanya yang sejuk dikembangkan 

menjadi  kota wisata. Pesatnya pembangunan dibidang ekonomi tanpa dibarengi dengan 

penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan yang seimbang dan efisiensi pembangunan 

dapat mengakibatkan kegagalan pasar yang pada gilirannya akan menimbulkan berbagai 

masalah sosial seperti pengangguran, kesenjangan dan kemiskinan. 

Dengan melihat banyaknya penerima Raskin di Kota Malang maka peneliti ingin 

mengetahui  mengenai presepsi masyarakat miskin Kota Malang terkait dengan program raskin 

Kota malang dengan mengaitkan kesejahteraan hidup masyarakat. Penelitian ini sangat menarik 

dikarenakan menurut Pemerintah bahwa kebijakan program raskin bertujuan untuk membantu 

meringankan beban masyarakat, namun di dalam penelitian ini peneliti ingin melihat persepsi 

masyarakat miskin yang terbentuk adanya program Raskin, apakah persepsinya sama dengan 

pemerintah atau dapat dikatakan program ini benar – benar membantu atau persepsi masyarakat 

berbanding terbalik dengan pemerintah. 

B. Rumusan Masalah 

Ada beberapa rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian yang akan dilakukan 

penulis, antaranya: 

1. Bagaimana  pelaksanaan pembagian raskin pada warga RT 02 RW 01Kelurahan Tlogomas 

Kecamatan Lowokwaru  yang berhak menerima? 
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2. Apa masalah  yang terjadi  dalam pembagian  raskin di RT 02 RW 01 Kelurahan Tlogomas 

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ? 

3. Bagaimana persepsi masyarakat miskin RT 02 RW 01 Kelurahan Tlogomas Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang terhadap program raskin ? 

C.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam peneliti ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian  program raskin pada RT 02 RW 01 Kelurah 

Tlogomas Kecamatan Lowokwaru di Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui masalah apa yang terjadi dalam pembagian raskin di RT 02 RW 01 

Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat miskin RT 02 RW 01 Kelurahan Tlogomas 

Kecamatan Lowokwaru  Kota Malang terkait dengan program raskin. 

D. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat teoritis 

 Secara teoritis hasil penelitian ini dapat  dijadikan sebagai bahan kajian bagi 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Khususnya Program Studi Ilmu 

Kesejahteraan Sosial tentang Persepsi Masyarakat Miskin Terhadap Program Raskin 

di Kota Malang dan wawasan ilmu pengetahuan bagi penelitian lain yang mengambil 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang Program Raskin. 

2) Manfaat Praktis 
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a. Bagi Pihak Kelurahan Tlogomas dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi serta 

masukan bagi pihak pengelolaan berkaitan dengan  persepsi masyarakat miskin 

Terhadap program beras miskin atau Raskin terutama kepada Rumah Tangga 

Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) 

b. Bagi peneliti  dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis. 

 


