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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kajian ini akan membahas persoalan kemiskinan yang berdampak terhadap 

pola pemberdayaan masyarakat miskin. Kemiskinan di Indonesia adalah topik yang 

tidak pernah habis untuk di perbincangkan dewasa ini. Dalam konteks negara 

berkembang seperti Indonesia, kemiskinan menjadi permasalahan sosial yang akan 

terus munculdan sulit untuk dituntaskan. Kemiskinan merupakan salah satu 

masalah sosial yang harus di perhatikan dalam pembangunan, sebab salah satu 

ukuran keberhasilan pembangunan adalah mengurangi angka kemiskinan.1 

Faktor-faktor penyebab kemiskinan sangat bervariasi, antara lain rendahnya 

tingkat pendidikan, rendahnya produktivitas tenaga kerja, rendahnya tingkat upah, 

adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan, terbatasnya lapangan pekerjaan, 

belum adanya kestabilan politik dan tidak meratanya kesejahteraan di Indonesia. 

Pernyataan diatas diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2017 sebesar 70,812, atau jika dilihat dari 

indikator yang disusun United Nation Development Programme (UNDP), 

Indonesia masih berada di urutan 113 dari 188 negara di dunia.3 

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang di rilis pada bulan 

September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per 

kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 26,58 juta jiwa 

                                                           
1Sukidjo, Strategi Pemberdayaan Pengentasan Kemiskinan Pada PNPM MANDIRI, Cakrawala 

Pendidikan, Yogyakarta; 2014 hal 155  
2https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211 (Diakses tanggal 10 April 2018) 
3http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesi

a-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html (Diakses tanggal 10 April 2018) 

https://www.cnnindonesia.com/tag/bps
https://www.cnnindonesia.com/tag/indeks-pembangunan-manusia
https://www.cnnindonesia.com/tag/indeks-pembangunan-manusia
https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1211
http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html
http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html
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(10,12 persen), berkurang sebesar 1,19 juta jiwa dibandingkan dengan kondisi 

Maret 2017 yang sebesar 27,77 juta jiwa (10,64 persen). Dimana persentase 

penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun 

menjadi 7,26 persen pada September 2017.Sementara persentase pendudukmiskin 

di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,93 persen turun menjadi 13,47 

persen pada September 2017.4 

Sedangkan untuk angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung menurut data 

resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Tulungagung, jumlah penduduk miskin di 

Kabupaten Tulungagung per tahun 2016 masih mencapai angka 84.350 jiwa (8,23 

persen).5 Perbandingan antara kemiskinan di Indonesia dengan di Kabupaten 

Tulungagung menunjukkan angka 1,89 persen, hal ini berarti bahwa masih 

tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung karena hampir mendekati 

angka kemiskinan nasional.Dengan fakta diatas, dapat diartikan bawasanya 

pengentasan kemiskinan yang memang menjadi tanggungjawab negara atau 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah tidak dapat ditunda lagi, karena 

persoalan kemiskinan bukan saja meliputi masalah ekonomi tetapi menyangkut 

masalah sosial, politik dan budaya.6 

Pemerintah sekarang ini memiliki berbagai program penanggulangan 

kemiskinan, mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan 

sosial yang bertujuan untuk melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial, 

                                                           
4https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-

2017-mencapai-10-12-persen.html (di akses pada tanggal 11 januari 2018) 
5https://tulungagungkab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3 (di akses 

tanggal 7 maret 2018). 
6Mohamad Ikhsan, Kebijakan Ekonomi Makro Khususnya Stabilisasi Harga dan Penanggulangan 

Kemiskinan, Paparan Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 27 November 2010 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html
https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html
https://tulungagungkab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3
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program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang 

bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan kelompok-kelompok masyarakat agar 

dapat memaksimalkan fungsinya dalam masyarakat dan yang terakhir adalah 

program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha mikro 

dan kecil, yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya 

lainnya bagi usaha mikro dan kecil. 

Dalam pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, pemerintah 

pusat pastinya tidak bisa bekerja sendirian. Pemerintah pusat akan melibatkan 

pemerintah daerah beserta stakeholder lain, hal ini dikarenakan memang 

penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat saja, 

melainkan juga pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa adanya penyerahan 

kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom 

berdasarkan azas otonomi daerah atau biasa disebut dengan istilah desentralisasi. 

Dengan sistem pemerintahan yang desentralistik ini pula, menunjukkan bahwa 

daerah dapat mengatur, menyusun dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada 

campur tangan dan bantuan dari pemerintah pusat. 

Dalam meningkatkan efektifitaspenanggulangan kemiskinan, Presiden 

Republik Indonesia membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (TNP2K) dibarengi dengan dikeluarkanya Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinanyang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan. 

Selain Perpres diatas terdapat beberapa produk kebijakan berupa undang-undang 

dan peraturan pemerintah seperti; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
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Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tulungagung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan 

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.    

Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 terdapat 4 

(empat)Strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan 

penanggulangan kemiskinan; 1) Memperbaiki program perlindungan sosial, 

2)Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, 3) Pemberdayaan 

kelompok masyarakat miskin, dan 4)Menciptakan pembangunan yang inklusi. 

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen 

penanggulangan kemiskinan yang dibagi berdasarkan 3 (tiga)Kelompok Program 

yang dibagi dalam 3 (tiga) Klaster; Klaster Pertama,Kelompok Program Bantuan 

Sosial Berbasis Keluarga seperti (Bantuan Langsung Tunai (BLT), Beras Sejahtera 

(Rastra), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Keluarga 

Harapan (PKH). Klaster Kedua,Kelompok ProgramPenanggulangan Kemiskinan 

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat seperti (Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri), dan Klaster Ketiga,Kelompok Program 

Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil 

seperti Kelompok Usaha Bersama dan KUR atau Kredit Usaha Rakyat.7 

Fokus yang hendak di kaji dalam penelitian ini adalah salah satunya terkait 

program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan 

kecil. Program ini memiliki tujuan untuk memberikan akses dan penguatan 

                                                           
7http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/ (di akses pada tanggal 10 Maret 2018) 

http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/
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ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek terpenting dalam 

penguatan program ini adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada 

masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya, 

karena memang paradigma pemberdayaan masyarakat lebih luas dari hanya semata-

mata memenuhi kebutuhan dasar(basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk 

mencegah prosespemiskinan lebih lanjut (safety net).8 

Cakupan kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil 

dapat dibagi atas 3 (tiga) yaitu; 1) pembiayaan atau bantuan permodalan, 2) 

pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk, dan 3) 

pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha. Penerima 

manfaat dari program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah 

masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. 

Penerima manfaat pada program ini juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin 

yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi.9 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai program pemberdayaan usaha mikro, 

kecil dan menengah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, peneliti akan 

menjelaskan perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung sebagai 

gambaran atas permasalahan UMKM yang ada di Kabupaten Tulungagung. 

Menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung, perkembangan 

UMKM pada Tahun 2015-2017 di Kabupaten Tulungagung cukup bervariasi, 

darisitu peneliti akan membandingkan selisih antaraTahun 2015 sampai Tahun 

                                                           
8Hairi Firmansyah, Ketercapaiaan indikator keberdayaan masyarakat dalam program 

pemberdayaan fakir miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin, Jurnal agribisnis pedesaan,Volume 02 

Nomor 02 juni 2012 hal 173 
9http://www.tnp2k.go.id/id/program/pokja-kebijakan-peningkatan-kapasitas-ekonomi-pendapatan/ 

(di akses pada tanggal 10 Maret 2018) 

http://www.tnp2k.go.id/id/program/pokja-kebijakan-peningkatan-kapasitas-ekonomi-pendapatan/
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2017untuk melihat perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Tulungagung. 

Pada adalah Tahun 2015 jumlah usaha mikro sejumlah 8.492 unit usaha sedangkan 

pada Tahun 2017 sejumlah 40.729 unit usaha, yang dimana jumlah unit usaha mikro 

mengalamikenaikan sebesar 32.237 unit usaha atau hampir 5 kali lipat pada Tahun 

2015, hal ini dikarenakan pada tahun 2015 belum dilakukan pendataan secara 

menyeluruh oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung, maka 

wajar jika selisih antara Tahun 2015-Tahun 2017 lumayan jauh. Selisih yang cukup 

jauh juga terjadi pada Usaha Kecil dan juga Usaha Menengah, yang dimana pada 

Tahun 2015 berjumlah 41 unit usaha untuk Usaha Kecil dan 13 unit usaha untuk 

Usaha Besar. Sedangkan jika dilihat pada Tahun 2017 setelah dilakukan pendataan 

secara menyeluruh oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung 

menjadi 10.815 unit usaha untuk Usaha Kecil dan 1.944 unit usaha untuk Usaha 

Menengah. Angka diatas dinilai cukup jauh perbandinganya serta dapat dikatakan 

bahwa perkembangan UMKM di Kabupaten Tulungagung mengalami 

pertumbuhan yang belumstabil, maka dari itu perlu adanya pemberdayaan UMKM 

secara komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah agar UMKM ini bisa berkembang dan jumlahnya terus meningkat setiap 

tahunya. 

Menjawab permasalah diatas, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Tulungagung hadir sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah membuat 

kebijakan berupa Program Pemberdayaan UMKM yang didalamnya juga terdapat 

Program KUR yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat dalam menanggulangi 

kemiskinan. Melalui programini Pemerintah Kabupaten Tulungagung berusaha 

untuk membuat program pemberdayaan yang lebih fokus terhadap permasalahan 
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kemiskinan dan permasalahan UMKM yang terjadi di Tulungagung. Hal ini 

dilakukan karena memang pembangunan ekonomi masyarakat sekarang ini lebih 

kepada pembangunan ekonomi dari bawah yang artinya lebih kepada keterlibatan 

masyarakat pada sektor-sektor ekonomi mikro.Ketangguhan dan kemandirian 

masyarakat tidak dapat berkembang jika hanya mengandalkan bantuan dari 

pemerintah pusat saja, masyarakat akan tetap miskin jika pemerintah hanya 

memberikan bantuan sosial tanpa adanya pemberdayaan dari pemerintah itu sendiri. 

Maka dari itu pemerintah harus bisa membangun semangat dan keinginan 

masyarakat untuk berubah dari yang awalnya miskin menjadi masyarakat 

menengah dan dari masyarakat menengah menjadi masyarakat atas, yang dimana 

masyarakat atas ini nantinya akan membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat 

miskin dan nantinya akan menciptakan masyarakat mandiri yang tidak 

lagibergantung kepada bantuan dari pemerintah. 

Dengan demikian pembangunan kemandirian masyarakat dapat di artikan 

sebagai sebuah proses yang terus menerus menuju ke arah perbaikan yang tidak 

berada ranah kosong, tetapi erat hubunganya dengan lingkungan politik yang 

mengelilinginya. Dengan kata lain pembangunan dengan jalan pemberdayaan 

masyarakat khususnya pelaku UMKM dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang 

selalu bergulir yang terdiri dari komponen-komponen, struktur-struktur dan fungsi 

yang saling mendukung dan saling berinteraksi secara berulang-ulang. Berdasarkan 

pada pengertian diatas penelitian ini mengangkat tentang politik kebijakan 

penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM ditinjau dari 

pendekatan sistem politik David Easton, yang didalamnya berbicara mengenai 

variable Input yang berupa tuntutan dan dukungan, variable Proses yang dimaknai 
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sebagai proses lahirnya Program Pemberdayan UMKM dan variable Output berupa 

Program Pemberdayaan UMKM yang dibuat olehPemerintah Kabupaten 

Tulungagung dalam pemberdayaan UMKM sekaligus menanggulangi kemiskinan.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanapolitik kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program 

pemberdayaan UMKM di KabupatenTulungagung? 

2. Apa saja faktor penghambat dari politik kebijakan penanggulangan 

kemiskinan melalui program pemberdayaan UMKM di 

KabupatenTulungagung? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahuipolitik kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui 

program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung 

2. Untuk mengetahui faktorpenghambat politik kebijakan penanggulangan 

kemiskinan melalui program pemberdayaan UMKM di Kabupaten 

Tulungagung 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan 

atau referensi dalam pengembangan kajian ilmu pengetahuan khususnya yang 

berkaitan dengan Politik Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program 

Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan 

pertimbangan oleh Pemerintah daerah Kab. Tulungagung khususnya Dinas 
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Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung dalam penentuan kebijakan 

penanggulangan kemiskinan dan program pemberdayaan kepada pelaku UMKM.  

E. Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang 

dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan 

kelompok atau individu tertentu.10 Maka dari itu pada penelitian itu terdapat 

konsep-konsep untuk mengidentifikasikan maksud dari penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. 

Mengacu pada judul “Politik Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui 

Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”, maka 

definisi konsep akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sistem Politik 

Menurut pendapat David Easton dalam bukunya A Systems Analysis Of 

Political Life, mengemukakan bawasanya “sistem politik adalah keseluruhan 

interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif 

(berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat”. Masih menurut 

Easton sebagai seorang teoritis politik pertama yang memperkenalkan 

pendekatan sistem dalam ilmu politik, bahwa menurut pendapatnya, pendekatan 

setiap sistem memiliki beberapa sifat, antara lain; 1) Terdiri dari banyak bagian, 

2) Bagian-bagian itu saling berinteraksi dan saling tergantung 3) Sistem itu 

                                                           
10 Efendi. M. S, Metode Penelitian Survei, LP3ES,Jakarta; 1998 hal: 34 
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mempunyai perbatasan (boundaries) yang memisahkannya dari lingkungannya 

yang juga terdiri dari sistem-sistem lain.11 

Berdasarkan pengertian dari David Easton diatas dapat disimpulkan bahwa 

sistem politik merupakan rangkaian dari bagian-bagian yang saling memberikan 

interaksi dan bergantung antara satu dengan lainya.Hal inilah yang menjadi 

dasar dari penelitian ini yang dimana dalam penanggulangan kemiskinan 

membutuhkan bagian-bagian sistem atau bisa disebut sebagai subsistem yang 

saling berinteraksi dan bekerjasama dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam 

penelitian ini yang disebut dengan subsistem adalah interaksi antara pemerintah 

baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan Stakeholder dalam 

menanggulangi kemiskinan. Dan salah satu upaya ataupun cara dalam 

menanggulangi kemiskinan adalah melalui Program Pemberdayaan UMKM. 

2. Kebijakan Publik 

Menurut Carl Friedrich mengatakan bahwa kebijakan merupakan suatu arah 

tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-

peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi 

dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau 

maksud tertentu.12Pendapat yang dikemukakan oleh Carl Friedrich memandang 

bahwa kebijakan adalah sesuatu yang bisa mengatasi berbagai permasalahan 

dan tuntutan yang ada pada masyarakat maupun pemerintah. Begitu halnya 

                                                           
11Heriza Kurniawan, Peran Pemerintah dalam melakukan agregasi kepentingan pekon pada proses 

perencanaan pembangunan (studi kasus di Kecamatan Bulok Kabupaten Tenggamus),TESIS 

Program Pascasarjana Universitas Lampung, Lampung; 2012 hal: 33  
 
12Budi Winarno, Teori Dan proses Kebijakan Publik, Media press, Yogyakarta; 2012 hal: 20 
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dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan UMKM 

yang merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah pusat dan daerah dalam 

mengatasi permasalahan-permasalah masyarakat dan memberikan solusi atas 

permasalahan tersebut. 

3. Politik Kebijakan 

Di dalam kamus Belanda-Indonesia yang ditulis Wojowasito, kata politik 

mengandung kata “beleid”atau dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan. 

Selanjutnya kebijakan sendiri diterangkan oleh Wojowasito diartikan sebagai 

rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam 

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.13 Sedangkan 

kata politik menurut Miriam Budiardjo diartikan dengan bermacam-macam 

kegiatan dalam suatu system politik (negara) yang menyangkut proses 

menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan 

itu.14 Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat diartikan bahwa suatu 

negara harus bisa merumuskan serta menetapkan aktivitas-aktivitas tertentu 

yang memuat beberapa hal antara lain; aktivitas penentuan dan pelaksanan 

tujuan, pengambilan keputusan mengenai apa yang menjadi tujuan, penentuan 

kebijakan publik untuk melaksanakan tujuan, dan kekuasaan atau kewenangan 

untuk melaksanakan kebijakan dimaksud baik secara persuasif maupun 

paksaan.15 

                                                           
13Wojowasito,S, Kamus Umum Belanda-Indonesia, Ichtiar Baru Van Hoeve,Jakarta: 1978 hal: 66 
14Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta; 2004 hal: 8 
15A.Widiada Gunakaya S.A, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Armico, Bandung: 1988 hal: 

3 
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4. Penanggulangan Kemiskinan 

Menurut Barda Nawawi Arief, Penanggulangan yaitu segala daya upaya 

yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun 

swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan 

kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.16 

Sedangkan Supriatna menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba 

terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu 

penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, 

produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan 

hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan.17 Jadi 

penanggulangan kemiskinan adalah segala daya upaya yang dilakukan setiap 

orang maupun lembaga pemerintah, swasta maupun stakeholder lain dalam 

bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya dengan 

tujuan mengusahakan meningkatkan produktifitas kerja, kesejahteraan hidup 

dan keluar dari lingkaran kemiskinan sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang 

ada. Program pemberdayaan UMKM merupakan sebuah strategi yang 

dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan, yang dimana 

dengan adanya program ini diharapkan akan menciptakan masyarakat yang 

mandiri dan tidak selalu bergantung kepada bantuan dari pemerintah. 

5. Pemberdayaan 

Menurut Didiet Widiowati, Pemberdayaan merupakan serangkaian aktivitas 

yang terorganisir dan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan, kapasitas atau 

                                                           
16Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001;hlm. 49 
17T Supriatna, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan, Rineka Cipta: Bandung; 2000 hal 90 
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kemampuan personal, interpersonal atau politik yang memungkinkan individu, 

keluarga atau masyarakat dapat melakukan tindakan memperbaiki situasi-

situasi yang mempengaruhi kehidupannya. Proses pemberdayaan tidak hanya 

mencakup peningkatan kemampuan seseorang atau sekelompok orang, 

melainkan juga memiliki daya untuk merubah sistem dan stuktur sosial, yaitu 

seperti ekonomi, sosial, dan politik. Pemberdayaan masyarakat merujuk pada 

pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak, yang bagi masyarakat 

miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara 

(voicelessness) dan ketidakberdayaan (powerlessness) dalam hubungannya 

dengan negara dan pasar.18 Dalam hal ini pemberdayaan merupakan sesuatu 

yang sangat penting dalam penangulangan kemiskinan, karena pemberdayaan 

merupakah salah satu cara atau metode yang digunakan pemerintah dalam 

mengentaskan masyarakat khususnya di Kabupaten Tulungagung dari jurang 

kemiskinan. Suatu langkah pemberdayaan memiliki tujuan agar masyarakat 

tidak terus menerus bergantung terhadap uluran tangan maupun bantuan dari 

pemerintah, hal ini karena akan membuat masyarakat menjadi malas untuk 

bekerja dan tidak mau keluar dari “zona nyaman” kemiskinan, dan hal ini tidak 

sesuai dengan tujuan mulia dari pemberdayaan yaitu mewujudkan masyarakat 

yang mandiri. 

6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Pengertian UMKM menurut Ina Primianaadalah pengembangan 4 (empat) 

kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan 

                                                           
18

Didiet Widiowati, Pemberdayaan Masyarakat,P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza 

Grafika, Jakarta; 2013 hal 7 
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Indonesia, yaitu; Industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, dan sumber 

daya manusia yang kreatif. Selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa 

UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk 

mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan 

pengembangan berbagai sektor dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan 

peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.19Sedangkan menurut 

Badan Pusat Statistik (BPS), yang disebut UMKM adalah usaha yang memiliki 

tenaga kerja antara 1-4 orang untuk usaha mikro, memiliki tenaga kerja 5-19 

untuk usaha kecil, dan memiliki tenaga kerja 20-99 orang untuk usaha 

menengah. Sedangkan jika dilihat secara sistem ekonomi, UMKM dapat 

didefinisikan sebagai suatu sistem dimana kegiatan ekonomi atau usaha yang 

dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya 

mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan 

dikuasainya. 20 

Dalam penelitian ini UMKM dijadikan suatu subjek dan objek. Dikatakan 

sebagai subjek karena UMKM ini ada pelakunya yaitu pelaku usaha dan dia 

juga menjadi objek atau sasaran dari program yang akan diberdayakan. Jadi 

dengan kata lain peran UMKM ini berfungsi ganda yang artinya dari tangan-

tangan pelaku UMKM inilah sebuah keniscayaan penghapusan kemiskinan 

diciptakan. Karena dari tangan-tangan keterberdayaan mereka dapat 

menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, sebuah produk yang bernilai ekonomi 

dan berdampak kepada kemandirian masyarakat. 

                                                           
19Ina Primiana, Menggerakkan Sektor Riil UKM dan Industri, Penerbit Alfabeta, Bandung; 2009 

hal 5 
20Marsuki, Pemikiran dan Strategi memberdayakan sektor ekonomi UMKM di Indonesia, Mitra 

Wacana Media, Jakarta; 2006 hal 9-10 
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F. Definisi Operasional 

Menurut Sofyan Effendi, definisi operasional adalah unsur penelitian yang 

memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata 

lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana 

caranya mengukur suatu variable.21 

Penelitian terhadapPolitik Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui 

Program Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung, akan 

menganalisis data dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Politik kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Program 

Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung 

a) Proses politik kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui 

pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung 

b) Identifikasi tuntutan atas permasalahan UMKM di Kabupaten 

Tulungagung 

c) Dukungan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan melalui 

Program Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung 

d) Proses penentuan kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui 

Program Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung 

e) Hasil dari proses penentuan kebijakan penanggulangan kemiskinan 

melalui program pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung 

                                                           
21Lexy J. Moleong,1998, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal: 6.   
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2. Faktor penghambat politikkebijakan penanggulangan kemiskinan 

melalui Program Pemberdayaan UMKM di Kabupaten 

Tulungagung 

a) Terbatasnya dana dari pemerintah terhadap Program Pemberdayaan 

UMKM di Kabupaten Tulungagung. 

b) Rendahnya produktivitas sumberdaya manusia pelaku UMKM di 

Kabupaten Tulungagung 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian dibutuhkan oleh setiap ilmu pengetahuan sebagai alat 

untuk menjelaskan pembenaran maupun kebenaran suatu ilmu pengetahuan. 

Metode penelitian merupakan pengetahuan berbagai metode atau cara yang 

digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data objektif dan untuk 

menganalisis data. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan.22 Adapun karakteristik penelitian 

kualitatif adalah menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia 

sebagai instrument utama, menggunakan metode pengamatan, wawancara 

dan dokumentasi, menganalisis data secara induktif, menganalisis data 

secara diskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi 

                                                           
22 Ikbar. Yanuar. 2012. Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya 

Ilmiah. PT. Rafika Aditama, Bandung 
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masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria sendiri untuk 

memvalidasi data, menggunakan desain sementara dan hasil penelitian 

dirundingkan serta disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sumber 

data. Maka dari itu penulis akan mendiskripsikan atau menggambarkan 

tentang Politik Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program 

Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Tulungagung. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer, adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung 

(dari tangan pertama), yaitu melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber peneliti 

dari sumber yang sudah ada, yaitu melalui referensi seperti buku, 

jurnal, internet serta penelitian terdahulu. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang 

digunakan yaitu: 

a. Observasi  

 Observasi merupakan teknik pengumpulan utama dalam penelitian 

kualitatif, selain wawancara. Dimana peneliti melakukan observasi 

terhadap fenomena yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Karena 

setiap situasi sosial setidak-tidaknya memiliki tiga elemen utama yang 



32 
 

menjadi bahan observasi23, yaitu lokasi, aktor/pelaku, dan kegiatan para 

pelaku. 

 Jadi ketika melakukan observasi peneliti akan melakukan observasi 

di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagungdan Lokasi 

pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Tulungagung. 

 Dalam melakukan observasi, peneliti menggunakan observasi 

partisipasi pasif24, yaitu peneliti lebih menonjol sebagai 

peneliti/pengamat situasi sosial, meskipun terkadang juga turut serta 

secara seadanya sebagai pelaku kegiatan sebagaimana layaknya “orang 

dalam”. 

b. Wawancara 

 Untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut atau mengetahui fakta 

yang sebenarnya terjadi dari sebuah fenomena yang diamati, maka 

peneliti akan melakukan wawancara kepada subyek penelitian, agar 

data dan informasi yang diperoleh bersifat objektif dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Hal ini juga bertujuan untuk menemukan 

hubungan antara beberapa fenomena yang terjadi sehingga nantinya 

akan didapat kesimpulan dalam penelitian ini. 

Selain itu, terdapat beberapa alasan mengapa pengumpulan data 

penelitian deskriptif kualitatif harus dilakukan dengan menggunakan 

wawancara, pertama dengan wawancara peneliti dapat menggali tidak 

                                                           
23 Sanapiah, Faisal. Tanpa Tahun. Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi. Ya 3 Malang, 

hal 78- 79 
24 Ibid, 
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saja apa yang diketahui dan dialami seseorang (subyek) yang diteliti, 

tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subyek penelitian 

(explicit knowledge). Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan bisa 

mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan 

masa lampau, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. 

Sehingga data yang diperoleh akan lebih lengkap dan lebih mendalam 

sesuai dengan kebutuhan peneliti. Objek dari penelitian ini adalah 

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung dan 

PelakuUMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Tulungagung. 

c. Dokumentasi  

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, adalah metode 

pengumpulan data dengan menggunakan arsip dokumen yang berasal 

dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagungdan Lokasi 

Pelaku UMKM binaanDinas Koperasi dan UMKM Kabupaten 

Tulungagung. Kemudian untuk melengkapi metode diatas data bisa di 

dapatkan dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, jurnal, koran, 

buku dan situs internet yang berkaitan dengan permasalah penelitian. 

4. Subjek Penelitian 

Subjek Penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang 

dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data 

penelitian.25 Subjek penelitian dalam penelitian ini, yaitu; 

                                                           
25 Idrus. Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial : Pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 

Penerbit Erlangga. Yogyakarta 
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1. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung, 

dengan asumsi bahwa narasumber tersebut memiliki kewenangan 

dalam penentuan kebijakan program pemberdayaan UMKM di 

Kab. Tulungagung 

2. Pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kab. 

Tulungagung, sebagai sasaran program pemberdayaan UMKM. 

Dalam penelitian ini nantinya diambil 5 (lima) informan sebagai 

perwakilan dari masing-masing jenis UMKM.  

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat untuk mendapatkan data primer, pada 

penelitian ini lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah  

1. Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Tulungagung, Jl. Dr. Wahidin 

Sudiro Husodo No. 32, Kedungwaru, Tulungagung. 

2. Lokasi Pelaku UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM 

Kabupaten Tulungagung  

7. Teknik Analisa Data 

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa data 

deskriptif kualitatif model interaktif Miles dan Huberman dalam 

Sugiyono26. Melalui pengumpulan data, penyederhanaan data (data 

reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan 

(conclution drawing).  

a. Pengumpulan Data 

                                                           
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, hal:23 
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Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis 

data.Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancaradan studi dokumentasi.27Proses pengumpulan 

data dilakukan saat pra penelitian dan pada saat penelitian. Pada 

kegiatan ini tidak ada waktu secara spesifik untuk menentukan batas 

akhir dari pengumpulan data di lapangan, karena sepanjang penelitian 

masih berlangsung selama itulah pengumpulan data-data yang 

dibutuhkan oleh peneliti akan dilakukan. Sebagaimana yang telah 

peniliti sampaikan di sub-bab sebelumnya bahwa pengumpulan data 

yang dilakukan melalui observasi langsung, melakukan wawancara 

dengan informan, membuat dokumentasi dan membuat catatan 

dilapangan. 

b. Reduksi Data  

 Reduksi data merupakan proses pilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakkan, transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan lapangan.28 Langkah-langkah yang digunakan 

adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau 

mengkategorisasikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian 

singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan sehingga dapat ditarik dan di verifikasi. Data yang 

akan di reduksi adalah seluruh data mengenai permasalahan penelitian 

yang didapatkan di lapangan. Data yang direduksi nantinya akan 

                                                           
27Bungin, Burhan, Analisis DataPenelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003, 

Hal 70 
28Miles Mathew dan Huberman Michael, 1992, Analisis DATA Kualitatif (Diterjemahkan oleh 

Tjejep Rohendi Rohidi), Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal:16 
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memberikan gambaran yang spesifik dan memudahkan peneliti 

melakukan pengumpulan data selanjutnya sekaligus mencari data 

tambahan jika di perlukan. Semakin lama seorang peneliti berada di 

lokasi penelitian maka jumlah data yang diperoleh akan semakin 

banyak dan kompleks. Maka dari itu, reduksi data perlu dilakukan agar 

data tidak bertumpuk sehingga tidak akan mempersulit analisis 

selanjutnya.  

c. Display Data/ Penyajian Data  

 Setelah di reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau 

pengambilan tindakan. 29  Penyajian data diarahkan agar data hasil 

makin mudah di pahami, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur 

penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam 

memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti menyusun data 

yang relevan sehingga informasi yng dapat disimpulkan dan memiliki 

makna tertentu untuk informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki 

makan tertentu untuk menjawab masalah penelitian.  

Penyajian data yang baik adalah suatu langkah yang cukup penting 

untuk tercapainya sebuah analisis kualitatif yang valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Di dalam melakukan penyajian data nantinya 

                                                           
29Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, hal: 17 
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tidak semata-mata hanya mendeskripsikan tulisan secara naratif, tetapi 

juga disertai sebuah proses analisis yang terus menerus sampai pada 

proses kesimpulan. Langkah selanjutnya di dalam sebuah proses 

analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dari hasil temuan di 

lapangan dan melakukan verifikasi data. 

d. Menarik Kesimpulan  

  Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data 

yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan 

kesimpulan atau verifikasi adalah suatu usaha untuk mencari atau 

memahami makna/arti keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab 

akibat atau proposisi. Sebelum melakukan kesimpulan atau verifikasi 

dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.  

 Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, bahwa proses analisis 

data tidak dapat sekali jadi, melainkan dilakukan secara interaktif dan 

bolak-balik antara kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi selama melakukan penelitian. Setelah 

melakukan penelitian verifikasi dapat ditarik kesimpulan berdasarkan 

hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan 

kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data, juga 

merupakan tahap akhir dari pengolahan data. 

 

           Bagan 1.1: Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman 


