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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan 

berlandaskan hukum yang kuat. Tujuan dari negara Indonesia sesuai dengan 

apa yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan 

tersebut akan tercapai apabila tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dikurangi, 

agar tercapai maka perlu adanya upaya pengentasan kemiskinan. 

Populasi penduduk Indonesia pada tahun 2010 menurut BPS berjumlah 

237.641.326 jiwa, dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia tidak dapat 

dipungkiri kemiskinan itu terjadi. Permasalahan yang terjadi di Indonesia 

sesuai fakta yang ada bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara 

merata di seluruh wilayah Indonesia, ini terbukti terjadi disparitas pendapatan 

antar daerah dan menyebabkan tingkat kemiskinan yang tinggi.   
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Gambar 1.1 

Grafik Perkembangan Kemiskinan di Indonesia tahun 2004–2012 

   

Sumber: Diolahdari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 

Angka kemiskinan di Indonesia berdasarkan Data Badan Pusat Statistik 

(BPS, 2012) sebanyak 28.594.600 jiwa yang tersebar di seluruh pelosok 

Indonesia, di Jawa Timur sendiri angka kemiskinan tercatat 4.960.500 jiwa 

atau (13,08 %) data dari BPS September 2012. Di Jawa Timur jumlah 

penduduk miskin tercatat 1.606.000 (8,9 %) jiwa di Kota dan 3.354.600 (16,88 

%) jiwa di Desa. Ternyata persentasi penduduk miskin lebih banyak terdapat 

di Desa dibandingkan dengan Kota. 
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Gambar 1.2 

Indikator Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro 

 

Sumber: www.tnp2k.go.id 

Berdasarkan tabel gambar diatas jumlah penduduk miskin di Kab. 

Bojonegoro mencapai 227.089 jiwa, tingkat kemiskinan 18.8% dan garis 

kemiskinan di kab. Bojonegoro berkisar 211.213 rupiah. Ini menunjukan 

bahwa kab. Bojonegoro tingkat kemiskinannya masih relative tinggi. 

Agar hal itu dapat diatasi maka harus ada upaya, upaya untuk 

menanggulangainya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang 

berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-

aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan. Peran Gender 

sangatlah penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa. Perempuan 

masih dipandang sebelah mata oleh banyak pihak, biasanya hanya kaum laki-

laki saja yang mencari nafkah untuk keluarganya, namun disisi lain masyarakat 
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miskin di desa tidak serta merta mengandalkan pemasukan dari kepala rumah 

tangga yang kebanyakan laki-laki yang belum bisa mencukupi kebutuhan 

keluarga.  

Kemiskinan di dunia ini wanita yang menjadi korban paling menderita, 

wanita setiap hari harus menghadapi permasalahan yang begitu banyak dalam 

hidupnya, peran ganda wanita sebagai ibu rumah tangga berarti mereka harus 

mampu menjadi pendamping suami, mampu merawat dan mendidik anak.  

Adanya anggapan budaya yang menomorduakan peran wanita yang 

menjadikan mereka seringkali dipandang sebelah mata dalam masyarakat 

sosial. Hal ini yang menjadikan terbatasnya akses-akses pendidikan ataupun 

ekonomi serta fasilitas sosial sulit bagi perempuan. Rendahnya tingkat 

pendidikan, pengetahuan dan pendapatan rumah tangga, kemungkinan besar 

menjadi sebab utama kemiskinan itu terjadi. 

Keterbatasan kemampuan pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki 

oleh kaum wanita di pedesaan menyebabkan perilaku serta kebiasaan setiap 

hari-harinya akan tetap sama seperti yang diajarkan dan diturunkan. Untuk itu 

demi kelangsungan diri dan keluarga, pihak wanita bekerja pada sector 

informal, sector pertanian atau buruh tani, perdagangan dan jasa dan buruh 

pabrik. 

Masyarakat miskin di Pedesaan mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan akses sumber daya termasuk sumber daya keuangan seperti 

kredit dari lembaga keuangan konvensional yang telah ada kerena mereka 

dianggap tidak layak, lokasi terpencil, tidak adanya jaminan yang pasti yang 
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sebagian persoalan ini terkait dengan issue gender. Mereka hanya 

mengandalkan atau bahkan ketergantungan pada sumber-sumber keuangan 

alternative seperti Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang terbaru yaitu 

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan Hibah dari pemerintah 

seperti program pengentasan kemiskinan atau yang sangat disayangkan adanya 

rentenir (bank keliling atau bank titil) sebagai akibatnya mereka menjadi 

ketergantungan yang membawa dampak negative pada masyarakat sehingga 

menjadi beban bagi masyarakat itu sendiri dan timbul permasalahan baru yaitu 

terjepit hutang, dan tetap dalam lingkaran kemiskinan. Permasalahan 

kemiskinan yang terjadi pada wanita khususnya di pedesaan memaksa untuk 

mencari sumber pendapatan tambahan, misalnya mempertaruhkan nyawa dan 

resiko kekerasan dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri, 

atau yang lebih parah menjadi tenaga seks komersial (PSK). 

Kemiskinan pedesaan (rural proverty) dapat dikatakan sebagai salah 

satu topik pokok yang tidak mungkin dapat dilepaskan dari masalah 

pembangunan pedesaan, khususnya di negera-negara berkembang seperti di 

Indonesia ini karena sebagian besar dari penduduk tinggal di daerah pedesaan 

yang mana pada umumnya mereka hidup di bawah garis kemiskinan.  

Peran wanita terutama di pedesaan sebagai sumber daya manusia cukup 

nyata partisipasinya khususnya dalam memenuhi fungsi keluarga dan rumah 

tangga bersama laki-laki, potensi yang dimiliki oleh wanita untuk menopang 

ekonomi keluarga memang cukup tinggi. Namun demikian wanita tidak 

menunjukan diri atau mengklaim bahwa mereka menjadi penyangga utama 
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ekonomi keluarga. Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan 

penelitian di desa Kalangan dengan judul “Analisis Pengentasan Kemiskinan 

Dalam Prespektif Peran Gender di Pedesaan “. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah yang Akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana karakterisitik rumah tangga miskin di Desa Kalangan Kec. 

Margomulyo Kab. Bojonegoro? 

2. Seberapa besar pengaruh usia, pendidikan dan peran gender terhadap 

pendapatan rumah tangga? 

3. Apakah ada perbedaan pendapatan yang signifikan setelah adanya peran 

gender dalam rumah tangga miskin? 

C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak terlalu meluas dan sesuai dengan tujuan 

penulisan, maka pada penilitian ini hanya membahas tentang kemiskinan 

ekonomi yang terjadi pada rumah tangga miskin yang tinggal di Desa Kalangan 

Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro. Peran Gender disini hanya membahas 

tentang pendapatan dari istri dalam rumah tangga. 
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D. Tujuan Peniltian 

1. Untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin di Desa Kalangan 

Kec. Margomulyo Kab. Bojonegoro. 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh usia, pendidikan dan peran gender 

terhadap pendapatan rumah tangga. 

3. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pendapatan yang signifikan 

setelah adanya peran gender dalam rumah tangga miskin. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan solusi bagi rumah tangga 

miskin dan pemerintah untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. 

2. Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan 

tentang kemiskinan. 

3. Menjadi informasi yang berguna untuk memahami peran gender dalam 

pengentasan kemiskinan.  

4. Sebagai referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya atau sebagai informasi 

data bagi penelitian selanjutnya yang mengambil topik yang sama dengan 

objek yang berbeda. 

 


