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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang 

diakibatkan oleh berbagai faktor multidimensional, ia selalu hadir dan telah 

terintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat, dalam perspektif development 

studies, permasalahan ini tidak terlepas dari masalah pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah baik pada wilayah ekonomi, sosial, politik, budaya, 

pertahanan dan keamanan maupun sisi-sisi suprastruktur manusia terutama 

dalam wilayah education-pendidikan, memang terdapat berbagai strategi yang 

dilakukan oleh pemerintah namun kesemuanya belum mampu mengentaskan 

kemiskinan dengan angka maksimal misalnya pemerintah telah meluncurkan 

berbagai program penanggulangan kemiskinan langsung kepada target 

kelompok miskin, mulai dari program Jaring Pengaman Sosial sampai 

program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai departemen 

sosial pemerintah. Sayangnya, pencapaian berbagai program penanggulangan 

kemiskinan tersebut ternyata belum menunjukkan kemajuan yang berarti, 

walaupun dalam laporan-laporan yang dihadirkan BPS angka kemiskinan di 

Indonesia mengalami penurunan. 

Sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Juli 2009 

mengumumkan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2009 menurun 

2,43 juta. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis 
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Kemiskinan) pada bulan Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen), 

sementara penduduk miskin pada Maret 2008 berjumlah 34,96 (15,42 persen). 

Selama periode Maret 2008-Maret 2009, penduduk miskin di daerah pedesaan 

berkurang 1,57 juta, sementara di daerah perkotaan berkurang 0,86 juta orang. 

Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa laporan data BPS 

tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, 

artinya laporan itu hanya direduksikan pada angka-angka anonim yang hanya 

bermanfaat secara politik dan bukan pada penanggulangan kemiskinan , hal ini 

membuktikan bahwa BPS gagal menangkap multidimensi kemiskinan dan 

penyebab kemiskinan. Padahal, menghapus kemiskinan jelas bukan pada 

atributnya, tetapi pada penyebab kemiskinan itu sendiri dengan segala 

multidimensi yang melingkupinya. Artinya penyebab kemiskinan sangatlah 

komplek. 

Disamping itu data penurunan kemiskinan tidak menyertakan 

pengaruh dan siginifikansi program-program penanggulangan kemiskinan 

seperti BLT, PNPM yang diklaim oleh pemerintah telah berhasil. Padahal 

realita menunjukkan bahwa program-program seperti ini hanya bersifat 

temporal saja tanpa didasarkan pada prinsp community development, dan tanpa 

hal itu-pun masyarakat juga bisa keluar dari kemiskinan disamping 

penanggulangan kemiskinan selama ini hanya bersifat top-down artinya 

masyarakat miskin tidak pernah dilibatkan dalam perumusan indikator 

kemiskinan. 
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Demikianlah gambaran nasional kondisi kemiskinan di wilayah 

Indonesia, Hal yang sama juga terlihat di wilayah Malang, Angka kemiskinan 

di wilayah Malang pun juga belum ternilai signikan, hal ini menguatkan 

penilaian berbagai kalangan pengamat maupun aktivis sosial, pemerintah telah 

gagal dalam melaksanakan amanat yang diberikan Rakyat untuk 

menanggulangi kemiskinan, sebagaimana data yang ditunjukkan, 

menerangkan bahwa Kepala keluarga ( KK ) miskin di Kabupaten Malang 

Berdasarkan data dari BKKBN, sebesar 157.862 KK dari 259.472 KK atau 

60,84 %. Bila dikonversi dalam jumlah jiwa ( Rata-Rata 3,94 Jiwa per KK ), 

maka menurut BKKBN ada 621.976 jiwa. Jumlah keluarga miskin di 

Kabupaten Malang mempunyai kecenderungan naik dari tahun ke tahun, 

seperti terlihat dalam table berikut : 

Tabel 1 

Perkembangan Jumlah KK Miskin dan Jumlah KK Secara Total 

 

  

Tahun 

  

  

KK 

Miskin 

  

Kenaikan 
  

Jmlh KK 

  

Kenaikan 

Jumlah % Jumlah % 

2005 161.231     246.241     

2006 164.420 3.189 1,97 250.673 4.432 1,80 

2007 163.198 -1.222 -0,74 253.273 2.600 1,037 

2008 168.001 4.803 2,94 258.377 5.104 2,01 

2009 157.862 -10.139 -36,66 259.862 1.485 0,57 

Sumber : Olahan data Malang dalam Angka 2010 

Artinya berdasar data diatas bisa diinterpretasikan bahwa kemiskinan 

masih menjadi masalah dasar masyarakat, walaupun terlihat dari tahun ke 

tahun angka kemiskinan menurun, namun angka itu hanya didasarkan pada 
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scientifikasi statistik saja yang belum mencerminkan keadaan yang 

sesungguhnya sebagaimana yang dialami oleh masyarakat miskin, beberapa 

program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini 

baik di tingkat pusat mauoun di tingkat daerah juga belum menuai 

keberhasilan yang nyata, realitas menunjukkan bahwa bahwa hampir semua 

rumusan program anti kemiskinan di Indonesia dirumuskan oleh pemerintah 

bukan berkembang dari masyarakat bawah, walaupun pada beberapa hal 

masyarakat juga dilibatkan, secara keseluruhan program anti kemsikinan bisa 

dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 2 

Klasifikasi Program-program Anti-Kemiskinan Menurut Bantuan 

 

No Bantuan Nama Program 

1 Program-program yang sifatnya 

jaringan pengaman atau program 

yang berorientasi pemenuhan 

kebutuhan sesaat 

 Kompensasi Pengurangan 

Subsidi Bahan Bakar Minyak 

(PKPS-BBM) (dengan sub-sub 

program: Raskin, BLT/SLT, 

Kartu Sehat/Askeskin). 

 BAZIS yang dikelola oleh 

pemerintah kabupaten/kota; 

2 Program-program yang 

memberdayakan anggota 

rumahtangga miskin secara ekonomi 

dengan bantuan modal ekonomi 

langsung maupun dengan 

mengembangan keuangan mikro. 

IDT, KUBE DEPSOS, GEKS, 

PDM-DKE, Pengembangan 

Ekonomi Fakir Miskin Depsos, 

PMP oleh Dinas Kelautan dan 

Program Pengembangan 

Kecamatan (PPK). 

3 Program pembangunan infrastruktur IDT, PPK dan PKS-BBM. 

4 Program bantuan pendidikan PKPS-BBM (Beasiswa dan BOS) 

dan PPK. 

Sumber: Pedoman PNPM Mandiri, 2008 

Menurut pendekatan penyaluran bantuan kepada anggota rumahtangga 

miskin, program-program anti-kemiskinan dapat pula dibagi dua.  
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Tabel 3 

Klasifikasi Program-program Anti-Kemiskinan Menurut Pendekatan 

Penyaluran Bantuan 

 

No Pendekatan Penyaluran Bantuan 

1 Program-program anti-kemiskinan yang bantuannya diberikan secara 

individual, biasanya bantuan lepas dimana penerima tidak berkewajiban 

untuk mengembalikan bantuan. 

2 Kedua adalah bantuan diberikan kepada kelompok. Bantuan ini biasanya 

dikembalikan oleh penerima bantuan dengan dua cara; pertama anggota 

kelompok mengembalikan kepada ketua kelompok dan ketua kelompok 

mengembalikan kepada pengelola program, karena dananya pinjaman dari 

pengelola program kepada kelompok (contohnya program Simpan Pinjam 

Perempuan (SPP) PPK); kedua anggota kelompok mengembalikan kepada 

ketua kelompok, dan ketua kelompok mendistribusikan lagi dana yang 

tersedia kepada anggota kelompok. 

Sumber: Pedoman Umum PNPM Mandiri 2008 

 Secara umum, program-progam yang ada pada dasarnya mempunyai 

kesamaan yakni: 

1. Pemberikan bantuan modal ekonomi kepada anggota rumahtangga miskin. 

2. Pemberikan bantuan untuk konsumtif dan pemberikan subsidi (kesehatan 

dan pendidikan). 

3. Pengembangan infrasruktur jalan dan jembatan. 

4. Bantuan yang diterima oleh anggota rumahtangga miskin bukan usulan 

dari penerima, melainkan telah ditentukan oleh instansi pemerintah 
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pemangku program. Dengan demikian, dalam hal jenis bantuan, program-

program yang ada tidak mengendapankan prinsip-prinsip partisipatif. 

Sebagaimana paparan diatas berbagai program-program 

penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, namun sekali 

lagi telah banyak menuai kegagalan, Pada dasarnya terdapat dua faktor 

penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan 

kemiskinan di Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan 

kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan 

sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat 

miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya 

seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena 

sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan 

ketergantungan. Program-program bantuan yang berorientasi pada 

kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku 

masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih 

difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu 

membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain 

pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi 

dalam penyalurannya.Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut 

langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), 

seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah 

menengah pertama (SMP), serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan di 

pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). 
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Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program 

penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak 

tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program 

pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang 

penyebabnya berbeda-beda secara lokal.Sebagaimana diketahui, data dan 

informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan 

kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi 

Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga 

prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.Kedua data ini pada dasarnya 

ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan 

asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator 

dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat 

mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia 

sebagai negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, 

baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi 

yang berlaku secara lokal.Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan 

tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa 

membingungkan pemimpin lokal (pemerintah kabupaten/kota).  

Mengacu pada berbagai permasalahan diatas hal yang sama juga 

terjadi di masyarakat Malang , walaupun Malang menjadi salah satu kota 

besar dan menjadi pusat pendidikan-pariwisata yang memiliki daya tarik 

investor, namun demikian kemiskinan masih tersebar di beberapa daerah 

terutama daerah malang selatan, beberapa program penanggulangan 
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kemiskinan yang telah dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah setempat juga 

masih menuai banyak kendala, permasalahan yang terjadi khususnya adalah 

kebijakan yang seakan-akan masih bersifat top down, bukan sebaliknya botton 

up, atas dasar masalah tersebut maka penelitian ini mencoba menggali tentang 

bagaimanakah model interaksi sosial antara rakyat dan pemerintah dalam 

menanggulangi kemiskinan, penelitian ini terfokus di daerah malang selatan 

yang bisa juga debut sebagai desa termarginalkan, dikarenakan dari sebaran 

penduduk warga miskin malang selatan sebagai urutan pertama. 

 

B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN 

Sebagaimana gambaran penelitian diatas maka rumusan dalam masalah 

penelitian ini adalah: bagaimana pola interaksi sosial antara keluarga miskin dan 

pelaksana program dalam penanggulangan kemiskinan (studi pada 

Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program PNPM di Desa Mojosari 

Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasar rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan penelitian 

tesis ini adalah untuk mengetahui pola interaksi sosial antara masyarakat 

miskin dan pelaksana program dalam penanggulangan kemiskinan di Desa 

Mojosari Kabupaten Malang. 
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D. MANFAAT PENELITIAN  

Penelitian yang dilakukan ini ,diharapkan dapat mempunyai dua 

manfaat, yaitu dalam tataran teoritis dan Praktis. Dalam tataran teoritis , hasil 

penelitian akan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu dan kajian teori 

sosiologi terutama dalam hal social theory of empowering. Sedangkan dalam 

tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan keputusan guna pengentasan 

kemiskinan yang mampu mewadahi para stake holder, terlebih bagi 

masyarakat. 

 


