
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Suatu penanggulangan kemiskinan adalah  sangat diperlukan  adanya penanganan 

secara sungguh-sungguh. Seiring dengan dinamika masyarakat pemerintah harus 

mengubah paradigma pembangunan melalui pola pembangunan partisipasi, yaitu 

menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai subyek atau aktor 

pembangunan. Beberapa hal yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk suatu 

penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Pemahaman atau visi-misi yang sama terhadap konsep penduduk miskin

2. Langkah pemecahan, yaitu ditempuh dengan pemberdayaan masyarakat

3. Peran pelaku penanggulangan kemiskinan adalah penduduk miskin itu sendiri, 

pemerintah dan masyarakat yang sudah mampu hanya menjadi fasilitator 

(pendamping)

4. Perlu adanya suatu koordinasi yang baik

5. Adanya kelembagaan yang berfungsi sebagai penyalur (delivering), penerima 

(reseiving), pendamping (fasilitator), pelestarian (berkelanjutan)

6. Perlunya monitoring dan evaluasi.

Permasalahan kemiskinan bukan saja dimonopoli oleh Negara-Negara berkembang 

atau biasa disebut Negara Dunia Ketiga. Bahkan di Negara maju pun, kemiskinan masih 

tetap menjadi permasalahan yang rumit walaupun fakta menunjukkan bahwa tingkat 

kemiskinan masyarakat Negara berkembang jauh lebih besar daripada di Negara maju, 



dikarenakan di Negara berkembang pada umumnya masih mengalami persoalan 

keterbelakangan hampir disegala bidang, seperti kapital, teknologi, kurangnya akses ke 

sektor-sektor ekonomi, dan lain sebagainya,

Teori-teori pertumbuhan ekonomi seperti teori Rostow yang mengemukakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dengan sendirinya bisa mengurangi tingkat 

kemiskinan dan juga pemerataan pendapatan. Tetapi akhir-akhir ini teori tersebut mulai 

goyah karena adanya peningkatan tingkat kemiskinan absolut khususnya di negara-negara 

berkembang dan meningkatnya pertumbuhan Gross National Product (GNP) secara 

signifikan.

Di Indonesia kemiskinan hampir melanda seluruh lapisan masyarakat.Kemiskinan 

dan ketertinggalan mendera hampir seluruh wilayah dan provinsi.Kemiskinan ini juga 

mengakibatkan parahnya jurang ketimpangan sosial antar yang kaya dan miskin. Disela-

sela kemiskinan dan ketertinggalan yang melanda negeri ini, pola konsumtif masyarakat 

terutama golongan menengah keatas justru cenderung membumbung tinggi. Hal ini 

diperparah dengan berbagai macam kejadian yang terjadi belakangan ini dimulai dari 

pencabutan subsidi BBM yang berimbas pada naiknya harga BBM yang cukup signifikan, 

dan hal ini berdampak pada kenaikan harga kebutuhan barang pokok sedangkan daya beli 

masyarakat cenderung menurun.

Posisi manusia dalam lingkungan sosial juga mempengaruhi ukuran bagi 

penetapan garis kemiskinan.Di tengah-tengah masyarakat yang miskin maka yang 

dirasakan sebagai kebutuhan pokok pun terbatas. Dalam keadaan begini maka penduduk 

miskin denganpendapatan yang relatif baik di tengah-tengah masyarakat yang melarat akan 

merasa dirinya berada diatas garis kemiskinan, meskipun kebutuhan pokok belum 



terpenuhi. Sebaliknya, sekalipun pendapatan seseorang mampu memenuhi kebutuhan 

pokok, tetapi karena ia hidup ditengah-tengah masyarakat yang kaya dan lebih pendapatan, 

maka ia merasa dirinya berada pada garis kemiskinan.

Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup yang pokok.Mereka dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila 

pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti 

pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lain.Garis kemiskinan yang menentukan batas 

minimum pandapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan 

oleh posisi manusia dalam lingkungan sekitarnya dan oleh kebutuhan obyektif manusia 

untuk bisa hidup secara manusiawi.

Pasuruan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan luas 

wilayah 147.401,50 Ha. Pasuruan terbagi  dalam 24 Kecamatan, yang meliputi Kecamatan 

Bangil, Kecamatan Beji, Kecamatan Gempol, Kecamatan Gondang Wetan, Kecamatan 

Grati, Kecamatan Kejayan, Kecamatan Kraton, Kecamatan Lekok, Kecamatan Lumbang, 

Kecamatan Nguling, Kecamatan Pandaan, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Pohjentrek, 

Kecamatan Prigen, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Puspo, 

Kecamatan Rejoso, Kecamatan Rembang, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Tosari, 

Kecamatan Tutur, Kecamatan Winongan, dan Kecamatan Wonorejo. Salah satu 

Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan tersebut akan dijadikan obyek suatu penelitian 

yakni terutama Kecamatan Prigen. Sektor yang berperan dalam perekonomian di 

Kabupaten Pasuruan adalah sektor pertanian pengolahan, (listrik, gas dan air), 

perdagangan.  



Wilayah Kecamatan Prigen memiliki 14 Kelurahan dengan jumlah penduduk  

87.576 jiwa. 



Tabel 1

Data Rumah Tangga Yang Mendapatkan Raskin

Untuk Bulan Juni s/d Desember Tahun 2012

KECAMATAN NO. DESA/KELURAHAN

JUMLAH RUMAH 

TANGGA YANG 

MENDAPAT 

RASKIN

TONASE 

15 KG

7 

BULAN

PRIGEN 1 JATIARJO 419 6.285 43.995

2 WATUAGUNG 195 2.925 20.476

3 DAYUREJO 481 7.215 50.505

4 BULUKANDANG 172 2.580 18.060

5 KETANIRENG 188 2.820 19.740

6 SUKOLELO 98 1.470 10.290

7 LEDUG 143 2.145 15.015

8 PECALUKAN 121 1.815 12.705

9 PRIGEN 78 1.170 8.190

10 LUMBANGREJO 89 1.335 9.345

11 SUKORENO 142 2.130 14.910

12 SEKARJOHO 79 1.185 8.295

13 GAMBIRAN 142 2.130 14.910

14 CANDIWATES 185 2.775 19.425

JUMLAH 2.532 37.980 265.860

Sumber : Data Sekunder (Dari Kantor Kecamatan Prigen) Kabupaten Pasuruan 

Keterangan :

Tonase adalah  daya berat(muat), kapasitas suatu barang

B. Rumusan Masalah



Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka didalam 

penelitian yang akan dilakukan ini dapat dirumuskan suatu permasalahan yang perlu 

dilakukan pembahasan lebih lanjut yakni :

a. Bagaimana profil sosial ekonomi rumah tangga miskin di Desa Dayurejo 

Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. 

b. Kebijakan apakah yang telah dilakukan Pemda untuk menanggulangi 

kemiskinan di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.

C. Batasan Masalah

Didalam penelitian ini akan dibatasi hanya pada faktor-faktor sosial dan ekonomi 

penyebab kemiskinan.

a. Faktor sosial, seperti : tingkat pendidikan, kehidupan sosial bermasyarakat

b. Faktor ekonomi, seperti : jenis pekerjaan, jumlah pendapatan, pemenuhan 

kebutuhan hidup sehari-hari (pangan, sandang, dan papan).

Dalam penelitian ini akan membahas masalah kemiskinan, kemiskinan memang 

menjadi masalah yang rumit. Aspek kemiskinan ditinjau dari segi sosial 

ekonomi, meningkat luasnya permasalahan sosial ekonomi maka penulis 

memberikan batasan-batasan yang akan menjadi konsentrasi pembahasan yang 

meliputi lingkup atau wilayah penelitian. Dan lingkup atau wilayah penelitian 

yaitu pada warga miskin pada Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan terutama 

di Desa Bulukandang diambil Desa tersebut karena berdasarkan data penduduk 

masyarakat yang berpotensi miskin pada Kecamatan Prigen Kabupaten 

Pasuruan.



D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Secara sederhana maka tujuan penelitian adalah :

a. Untuk mengetahui profil sosial ekonomi rumah tangga miskin di Desa 

Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan. 

b. Untuk mengetahui kebijakan yang telah dilakukan Pemda untuk 

menanggulangi kemiskinan di Desa Dayurejo Kecamatan Prigen Kabupaten 

Pasuruan.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau masukan untuk pengambilan 

keputusan kebijakan pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mengantisipasi agar 

tidak terjadi kemiskinan yang semakin meluas

a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti 

selanjutnya

b. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai studi pustaka untuk 

pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan 

bagi pembaca pada umumnya.


