
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu masalah yang sejak dulu 

hingga sekarang, apalagi sejak terhempas dengan pukulan krisis ekonomi dan 

moneter yang terjadi sejak tahun 1997. Kemiskinan sering kali dipahami bagai 

gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan 

gejala yang bersifat komplek dan multidimensi. Rendahnya tingkat kehidupan 

yang sering dipakai sebagai alat ukur kemiskinan pada hakekatnya merupakan 

salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan. 

Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok-kelompok tertentu. 

Kaum perempuan pada umumnya merupakan pihak yang dirugikan, mereka 

sering menanggung beban hidup yang lebih berat daripada kaum pria. Demikian 

pula dengan anak-anak yang menderita akibat kualitas hidup masa depan mereka 

terancam oleh karena kekurangan gizi, rendahnya tingkat kesehatan dan 

pendidikan serta keterbelakangan dalam banyak hal 

Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Garis kemiskinan yang menentukan 

batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok 

yang diperlukan oleh posisi manusia dalam lingkungan sekitarnya dan oleh 

kebutuhan objektif manusia untuk bisa hidup secara manusiawi. Mereka dikatakan 



berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, tempat berteduh 

dan lain-lain. 

Di indonesia kemiskinan hampir melanda seluruh lapisan masyarakat. 

Kemiskinan dan ketertinggalan mendera hampir seluruh wilayah dan provinsi. 

Kemiskinan ini juga mengakibatkan parahnya jurang ketimpangan social antar 

yang kaya dan miskin. Disela-sela kemiskinan dan ketertinggalan yang melanda 

negeri ini, pola komsumtif masyarakat terutama golongan menengah keatas justru 

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 bisa 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 dengan pendapatan yang relatif baik di tengah-tengah 

masyarakat yang melarat akan merasa dirinya berada diatas garis kemiskinan, 

sungguhpun kebutuhan pokok belum terpenuhi. Sebaliknya, sungguhpun 

pendapatan seseorang mampu memenuhi kebutuhan pokok, tetapi karena ia hidup 

di tengah-tengah masyarakat yang kaya dan lebih pendapatan, maka ia merasa 

dirinya berada pada garis kemiskinan. 



Berbagai upaya dan kebijakan pembangunan telah dilakukan pemerintah 

selama ini terutama untuk memberikan peluang pada masyarakat miskin untuk 

meningkatkan kesejahteraan. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui 

pendekatan pemberdayaan keluarga yang mengacu pada UU no.10 tahun 1992 

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera 

yang pelaksanaannya diatur dalam Inpres no.3 tahun 1996 tentang Pembangunan 

Keluarga Sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. 

Dalam Inpres Nomor 3 tahun 1996 tersebut menekankan perlunya usaha 

yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan 

keluarga untuk memberikan kemampuan pada keluarga, terutama keluarga yang 

masih dalam tahap Pra Sejahtera dan Sejahtera I, agar dapat memanfaatkan 

berbagai peluang dan dukungan yang ada untuk mengangkat dirinya dari 

ketertinggalan dalam bidang social dan ekonomi. Upaya ini dilakukan antara lain 

dengan membantu keluarga terutama yang masih berada dalam tahap Pra 

Sejahtera dan Sejahtera I agar memiliki wawasan, sikap, perilaku, dan nilai-nilai 

yang menjunjung tinggi sifat hemat, perencanaan kedepan dan mampu 

mengumpulkan modal kerja secara mandiri. 

Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur 

dengan luas wilayah + 1.696,17 Km2. Probolinggo terbagi dalam 24 kecamatan 

dan 325 desa. Sektor yang berperan besar dalam perekonomian Kabupaten 

Probolinggo adalah sektor pertanian, nelayan, dan sektor perkebunan. Tanaman 

padi masih tetap menjadi tulang punggung dan andalan penduduk setempat.  



Wilayah Kecamatan Gending, memiliki 13 desa dengan jumlah penduduk 

38.234 jiwa. Mayoritas penduduknya adalah bertani, sehingga bertani merupakan 

salah satu kebutuhan pokok masyarakat kecamatan Gernding. Implikasi yang 

ditimbulkan dari keadaan penduduknya di atas adalah perlunya kebijakan 

pemerintah terhadap program kemiskinan melalui pengembangan sarana dan 

prasarana yang mendukung untuk mengatasi kemiskinan sehingga masyarakat 

Kecamatan Gending sendiri terdorong untuk semakin tergerak dan meningkatkan 

aktivitas perekonomiannya. 

Berdasarkan data dari kantor Kecamatan Gending jumlah penduduk  yang 

masih berada dalam jeratan kemiskinan tercatat sebesar 3.476 keluarga. 

Pemerintah dalam menanggapi masalah kemiskinan tersebut juga memberikan 

bantuan pelaksanaan program Raskin. Dimana program Raskin (beras miskin) ini 

melalui pengadaan beras bersubsidi maksimal 15 kg / KK selama 12 bulan.          

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi keluarga miskin di Kecamatan 

Gending Kabupaten Probolinggo ? 

2. Kebijakan apa yang diterapkan dalam menanggulangi kemiskinan yang 

ada di Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo ? 

 

 



C. Batasan masalah 

Dalam penelitian ini akan membahas masalah keluarga miskin. Aspek 

keluarga miskin ini ditinjau dari segi ”sosial ekonomi”. Variabel ”sosial ekonomi” 

tersebut yaitu tingkat pendidikan para penduduk miskin, tanggungan keluarga 

penduduk miskin, umur penduduk miskin, tingkat pendapatan, tingkat konsumsi, 

dan jenis pekerjaan. Mengingat luasnya permasalahan “sosial ekonomi” maka 

penulis memberikan batasan-batasan yang akan menjadi konsentrasi pembahasan 

yang meliputi lingkup atau wilayah penelitian yaitu Desa Bulang dan Desa 

Sumberkerang. Saat ini upaya pemerintah yaitu diberikannya bantuan dari 

pemerintah  berupa Beras Miskin (Raskin). 

D. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian pada dasarnya menunjukkan pada suatu pengertian ‘apa 

saja’ yang hendak dicapai dari penelitian ini. Secara khusus penelitian digunakan 

untuk menjawab perumusan masalah yang digunakan dalam penelitian. Oleh 

sebab itu dalam penelitian yang hendak dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi keluarga miskin yang ada 

di Desa Bulang dan Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten 

Probolinggo 

2. Untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan dalam penanggulangan 

kemiskinan yang ada di Desa Bulang dan Desa Sumberkerang Kecamatan 

Gending Kabupaten Probolinggo. 

 



E. Kegunaan penelitian 

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain :  

1. Sebagai bahan pembanding bagi kegiatan penelitian yang terkait baik 

sebelum penelitian ini maupun setelah penelitan ini dilakukan 

2. Sebagai bahan studi untuk pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi 

penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya 

3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak yang terkait untuk dapat 

mengembangkan kebijakan-kebijakan  yang berguna bagi masyarakat 

khususnya yang masih hidup dibawah garis kemiskinan. 


